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KRISLAI
Patiems 'reikia pabandyti.
Mūsų gaspadinės.
Nė žodžio teisybės.
Daugiau žmoniškumo.

Rašo A. B.

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $6.00
Brooklyne $6.00 

Metams

Ruoškime žiemi
nes pramogas “Lais
ves” paramai. Jos 
yra didele atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

“Kas ir pasidarė, kad iš 
mūsų miesto taip retai kores
pondencijos bepasirodo”,1 de
juoja beveik kiekvieno mies
to draugai. Ir dejuoja tie, ku
rie patys galėtų labai gražiai 
korespondencijas parašyti. Jie 
jaučia trūkumą, bet nebando 
užpildyti.

Šitokia taktika netikus. Ją 
visi draugai turėtų tuojau pa
keisti.
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Politikai Ginčijasi, ar 
Naziai Gali Skandint

LIETUVOJ ŠALČIAI 
SIEKE 40 LAIPSNIŲ 

ŽEMIAU ZERO

Sovietai Užėmė Jau 
100 Helsinkio Suo-

ANGLUA BIJO, KAD 
ITALIJA NETAPTU 

JOS PRIEŠU

Jau daug sykių esame pa
stebėję, bet kartą galima. Mū
sų organizacijos ir veikėjai 
neįvertina korespondentų dar
bo ir pareigų. Jie į jų darbą 
žiūri labai paviršutiniai.

Na, o dar jeigu korespon
dentui pasitaikė nelaimė ir 
plunksna nepataikė į tašką, 
tai jau tas draugas nebegali 
nė akių parodyti!

Štai kodėl mūsų korespon
dentui taip greitai “pavargs
ta,” numoja ranka ir nutyla. 
Kam čia man dirbti ir dar 
nuo draugų neapkentimą ken
tėti ? '

Daugiau tolerantiškumo ir 
pagerbimo parodykime mūsų 
korespondentams. Jie nėra 
neklaidingi žmonės. Už ma
žus jų “griekus” jiems dova
nokime, o jų darbą statykime 
šalia pačių svarbiausių mūsų 
judėjimo darbų.

“Laisvės” bazare valgau 
Alaskos garsiąją žuvį ir žiū
riu į mūsų drauges už maisto 
stalo. Tai penkios draugės. 
Visos jau gerokai pagyvenu
sios. Nei vienos čia gimusios 
jaunuolės jų tarpe!

Tos mūsų draugės, tos mū
sų taip vadinamos gaspadinės, 
yra pačių sunkiausių darbų 
visuose mūsų parengimuose 
darbininkės. Ir jos negauna 
tiek kredito ir pagerbimo, 
kiek turėtų gauti—su . jomis 
taip, kaip su korespondentais. 
’ O dar jei maistas neišdegė 
taip, kaip turėjo išdegti—kas 
kaltas? Draugės gaspadinės, 
žinoma!

Visi kiti šoka, dainuoja, 
linksminasi, geria ir valgo, o 
gaspadinės jau už kelių va
landų prieš bankietą, bazarą, 
arba vakarienę sušilusios triū
sia !

Reikėtų prie to darbo pra
dėt traukti ir jaunas moteriu
kes, kurių, kaip pastebėjau, 
jau mes nemažai turime mūsų 
organizacijose ir sueigose. Jos 
turėtų prisidėti prie savo mo
tučių darbo. Tegul pabando 
dideliu maštabu išvirti lietu
viškų kopūstų ir kilbasų. Tai 
juk svarbus mokslas. . .

Visam šiame Suomijos-So- 
vietų susikirtime Chicagos 
“Naujienos” dar nė žodžio 
nėra parašiusios tikros beša
liškos teisybės. Jos meluoja 
daug pikčiau, negu patys juo
džiausi kapitalistų didlapiai.

Štai ir vasario 13 dienos lai
doje per visą puslapį didžiau
siu antgalviu jos šaukia: “Ru
sai reikalauja Pabaltijo valsty
bių pagalbos.” Bet rusai jo
kios pagelbos nuo Pabaltijo 
valstybių nereikalauja. Tai 
viešai pripažino pačios tų 
kraštų valdžios.

O “Naujienos” meluoja ir 
nerausta iš gėdos.

Neseniai “Laisvėje” vienas 
draugas karčiai skundėsi, kad 
jam skaudžiai susirgus, niekas 
jo neaplanko.

Tai tik vienas iš labai dau
gelio taip apleistų ir užmirš
tų draugų. Jis prabilo, o kiti 
tyli. . .

Stoka taip reikalingo šiltu
mo mūsų santikiuose.

Apie smarkesnius 
mus reikia pranešti 
Pastebėjus spaudoje,

susirgi- 
spaudai. 
serganti

Amerikos Laivus
Naziai Sako, kad Jų Submarinai Gali Skandint Ame

rikos Laivus, Plaukianti us į Talkininkų žinybą

Berlin. — Vokietijos val
dininkai paskelbė, kad vo
kiečių submarinai turį “te
oretišką teisę” skandint 
prekinius Amerikos laivus, 
kurie, plaukdami į Vidurže
mio Jūrą, sustoja Gibralta
re, Anglijos tvirtovė j-prie
plaukoj, arba kuriuos ang
lai priverčia sustoti.—An
glų karo laivai ten sulaiko 
prekinius ir keleivinius Am
erikos laivus, krečia juos ir 
grobia iš jų krovinius, ku
rie anglam atrodo kontra
banda.

Senatorius Gillette teigia, 
kad nazių submąrinai turį 
teisę skandint Amerikos 
prekinius laivus, kai mato
ma, jog Anglija pasinaudos 
jų gabenamais kroviniais.

Kaunas, vas.113. — Šal
čiai Lietuvoje pasiekė re
kordą.

Naktį į pirmadienį Birš
tone buvo 40 laipsnių šalčio 
žemiau zero, pagal Fahren- 
heito gradusninką.

Baltijos Jūra baigia užr 
šalti.

Lietuvos Generalinis
Konsulatas Nėw Yorke.

mijos Fortų
Suomių Komanda Pripažįsta Raudonarmiečių Laimėji
mus; Pašaukė į Armijų Visus Vyrus iki 42-43 Metų

Maskva, vas. 15. — Sovie
tų komandieriai praneša:

“Smarkiai kovėsi ' pėsti
ninkai ir artilerija kai ku
riose fronto dalyse” (Suo
mijoj).

“Raudonoji Žvaigžde ’ Sako, kad Balkanai ir Skandinavija 
Vis Nenori Kariaut už Angliją ir Franciją

Ministeris Hull Užginčija 
Naziam Teisę Skandint

Amerikos Laivus
Washington. — Amerikos 

valstybės ministeris C. Hull 
nepripažįsta Vokietijai tei
sės skandint tuos ameriki
nius laivus, kurie plaukia 
ar būna priverčiami plaukt 
į talkininkų uostus, kur tal
kininkai krečia Amerikos 
laivus, jieškodami juose 
kontrabandos.

Bet neoficialiai praneša
ma, kad, girdi, Amerika ne
skelbtų Vokietijai karo net, 
jeigu nazių submarinai pra
dėtų užpuldinėt prekinius 
Amerikos laivus tokiose są- 
lygose.

Pirmininkas senato užsie
ninių reikalų komisijas Key 
Pittman pareiškė, kad Vo
kietija elgtųsi nežmoniškai, 
jeigu jinai skandintų Ame
rikos laivus, kuriuos anglai 
varosi į savo prieplaukas. 
Sykiu jis priminė, jog Ame
rika jau protestavo Angli
jai, kad anglai sustabdo, 
krečia amerikinius laivus ir 
grobia jų krovinius, gabe
namus į nekariaujančias ša
lis.

Demokratas kongresma-' 
nas J. A. Shanley kaltino 
Angliją ir reikalavo, kad 
Amerika neįsileistų jokių 
Anglijos ginkluotų prekinių 
laivų.

Maskva. — Raudonosios 
Armijos laikraštis, “Raudo
noji žvaigždė” rašo, jog 
“Anglija ir Francija bandė 
įtraukt Balkanų šalis (Ju
goslaviją, Rumuniją, Tur
kiją, Graikiją) tiesioginiai į 
karą” prieš Vokietiją, “bet 
tas bandymas nepavyko”.

Balkanų Santarvės kon
ferencija Belgrade nutarė 
nesikišt į karą. Tai anot 
“Raudonosios Žvaigždes:”

“Londonas ir Paryžius po 
to deda visas pastangas, 
kad atsigriebt ‘Skandinavi-

TURKIJA NUMATO 
KARį PRIEŠ SO
VIETŲ KAUKAZĄ

PAKRIKO BULGARŲ MI- 
NISTERIŲ KABINETAS

Sofija, Bulgarija, vas. 15. 
—Suiro Bulgarijos ministe- 
rių kabinetas, kurio pirmi
ninkas buvo G. Kiosseiva- 
nov. Sakoma, tai todėl, kad 
žemdirbystės riiinisteris Iv. 
Bogranov norėjo suvest 
Bulgariją į artimesnius ry
šius su Sovietų Sąjunga ir 
reikalavo sugrąžint demo
kratinę tvarką Bulgarijoj, 
o Kiosseivanov tam prieši
nosi___________' ____ ■
draugą reikia aplankyti.

Nereikia atsidėti tik ant gi
minių. Giminės tą padarys. 
Labai džiaugsmo sujaudini
mas apima ligonį, kada jį ap
lanko draugai Jr prieteliai, 
kurie gyvena tomis pačiomis 
idėjomis ir veikia tose pačio
se organizacijose. Ligonis tro- 
jkšta juos pamatyti, iš jų lūpų 
1 ką nors išgirsti...

jos teatre’” (Švedijoj, Nor
vegijoj, Danijoj).

“Anglų-francūzų 
tikrumoj lūkuriuoja,

“Karelijos tarp vandenyje 
sovietinė kariuomenė ir to
liau daro sėkmingus žygius. 
Priešas (suomiai) negali at- 
laikyt šturmingų atakų, ku
rias daro Sovietų kariuome
nė, ir suomiai traukiasi at
gal, kentėdami didelius nuo
stolius.

“Sovietų jėgos vas. 14 d. 
užėmė šešioliką priešo for
tų, tarp jų aštuonis artileri
jos fortus, pastatytus iš 
geležies ir cemento.

“Sovietų lakūnai * veikliai '■ se

London. — Italija per
traukė prekybos derybas su 
Anglija. \

Anglų politikai tikėjosi, 
kad per prekybos sutartį su 
Italija gal būtų galima su
laikyt Italiją nuo karo iš
vien su Vokietija prieš tal
kininkus.

Dabar Anglija dėl to jau 
abejoja.

Kodėl Italija Pertrau
ke Prekybos Derybas 

Su Anglija
Roma. — Anglija derybo- 

dėl prekybos su Italija
“Anglija ir Francija pra

dėjo dąugiau pirkt iš Ru- 
blokas'munijos. Tuomi Anglija ir 

ne- Francija grūmojo per- 
drįsta pradėt rimtų žygių traukt Rumunijos žibalo iš-
prieš Vokietiją vakarų vežimus į Vokietiją, 
fronte, o stengiasi sutvert 
sau ‘lengvesnius teatrus,’ 
kur Anglija ir Francija ga
lėtų kariaut prieš Vokietiją 
keno kito rankomis,” sako 
“Raudonoji žvaigždė”:

“Net pirm šio karo išsi
veržimo Vakarų Europoj, 
Anglijos imperialistai žiū
rėjo į Skandinaviją kaip į 
vieną tokių teatrų.

“S kan čLi navijos 
atsimena Lenkijos 
tai nelabai linksta 
karines sutartis su 
francūzų bloku.

“Nors Švedija pasirašė 
naują prekybos sutartį su

išve
žimus pagal Rumunijos pre
kybos sutartį su Vokietija. 
Bet Rumunija štai kaip at
sakė į Anglijos ir Franci jos 
?adi?intuST1.pi.rki™Vs fortų iš Helsinkio šuo-

mių.munijos.—Rumunija įsteigė 
savo žibalo komisiją, kuri 
kontroliuoja žibalo trauki
mą iš žemės, jo paskirsty
mą ir išgabenimus į užsie
nius.”

kraštai 
likimą, 
daryt 

anglų-
ANGLIJA SIŲS HEL

SINKIUI DAUGIUS 
VYRŲ IR GINKLŲ

Istanbul, Turkija. — Vist Anglija, bet sykiu; Švedija
turkų laikraščiai rašo, kad 
apie pabaigą kovo ar pra
džią gegužės mėnesio tal
kininkų armijos gal pradės 
karą prieš žibalo šaltinius 
sovietiniame Kaukaze. Tur
kų spauda leidžia suprast, 
kad ir Turkija galėtų veikt 
išvien su Anglijos ir Fran
ci jos armijomis tame žygy
je.

Skaičiuojama, kad Arti
muose Rytuose jau sutelkta 
milionas Anglijos, Franci jos 
ir Turkijos kareivių prieš 
Sovietų Kaukazą.

Visa Turkijos spauda pla
čiai aprašo Sovietų tvirto
ves Kaukazijoj. Laikraštis 
“Son Telegraf,” artimas už
sieninei turkų ministerijai, 
sako:

“Jeigu išsivystys kivirčai 
tarp Rusijos ir talkininkų, 
ir talkininkai pradės atvirą 
ofensyvą linkui Baku (so
vietinio žibalo centro), tos 
tvirtovės galėtų tarnaut 
kaip’ apsigynimo punktai, 
bet taip pat ir kaip užpuoli
mo punktai.”

Lloyd George Bijo, kad An
glijai Pristigs Maisto

London. — Garsus senas 
Anglijos ;
George, buvęs anglų minis
teris pirmininkas praeitame 
pasauliniame kare, mato di
džiausią pavojų Anglijai ta
me, kad per Vokietijos sub
marinu, minų ir nazių or
laivių veiklą pritruks Angli
jai maisto.

padarė prekybos sutartį ir 
su Vokietija, kuriai teiks 
geležies ir kitų metalų rū
das.

Vokiečiai Nuskandino 
Didelį Anglų Laivą, o 
Anglai 2 Submarinu
London. — Anglų laivyno 

ministerija pranešė, kad vo
kiečių submarinas torpeda- 
vo ir nuskandino Anglijos 
laivą “Sultan Star,” 12,306 
tonų įtalpos. Tai buvo mai
sto gabenimo laivas - šaldy
tuvas. Su juom nuskendo ir 
6 tūkstančiai tonų mėsos, 
kuri buvo vežama Anglijai 
iš Argentinos.

Laivyno ministerija sykiu 
paskelbė: 'mV

“Du; vokiečių submarinai, 
kurie liuškandinb jtris <dide- 
lius prekinius Anglijos lai
vus: “Gretafield,” 10,191 to
no; “British Triumph,” 8,- 
501 tono, ir “Sultan Star,” 
12,306 tonų, tiedu submari
nai buvo ir patys sunaikin
ti; o submarinas, paskandi
nęs “Sultan Star,” po to iš
liko gyvas tik. pusę valan
dos.”

London. — Anglijos vi
daus reikalų vice-ministeris 
Charles Peake pranešė sei
mui, kad valdžia suspen
duoja 1870 metų įstatymą, 
kuris draudė Anglijos pilie
čiam tarnaut svetimos ša
lies armijoj prieš kitą kraš
tą, prieš kurį Anglija neka
riauja. Dabar tas vice-mi
nisteris pareiškė, jog An
glija jau atidaro duris lais
vam anglų ėjimui {'Helsin
kio Suomijos armiją ka
riaut prieš Sovietus.

Bet sakomą, kad iš Angli
jos į Suomiją būsią pralei
džiami “liuosnoriai” tik virš 
27 metų amžiaus.

2,000 anglų įsirašė į Hel
sinkio Suomijos armiją dar 
pirma, negu Anglija viešai 
davė leidimą.

Anglų ir francūzų val
džios žada greitu, laiku pri
statyt Helsinkio Suomijai 
didžius daugius stambių 
kanuolių, amunicijos', 
greitų lėktuvų.

ORAS

ir

politikas Lloyd I Valdiškas pranešimas ne- A ” c\ri\rr\ lrnv» w Ižam nnfrlni cni_sako, kur ir kaip anglai su
naikino tuodu nazių subma
rinu. !

London. — Anglija žada 
greitu laiku apginkluot ir 
mažus žvejų laivukus prieš

Penktadienį šalta. Naktį 
į, ketvirtadienį prisnigo 9 
colius storio sniego New 
Yorke. 38 tūkstančiai dar
bininkų. valo sniegą nuo 
miesto gatvių. -/- s

Philadelphijoj prisnigo' 8 
colius, Pittsburghe 12 colių; 
Naujojoj Anglijoj nuo 8 iki 
20 colių.11

New Yorko ir kitose ry
tinėse valstijose per šiuos

nūs. žmonių

ir sėkmingai bombardavo nenorėjo praleist Italijaj 
priešo kariuomenę ir kari-1 įvairių būtinų reikmenų, 
nius punktus ir darė ap- 
ž_y a 1 g i n ė j ančių s skraidy
mus.”

Maskva. — Raudonarmie
čiai per savaitę atėmė viso

HELSINKIO PRA
NEŠIMAI

Helsinki. — Suomių ko
mandieriai trečiadienį dar 
pirmą kartą pripažino, jog 
Sovietų kariuomenė užėmė 
“kelias priekines” suomių 
pozicijas palei Mannerhei- 
mo tvirtovių liniją. Raudo
noji Armija pasiekė laimė
jimų Summos srityje. Daž
nai įvyksta kautynės durk
lais.

Suomių komanda sako, 
būk jie visur kitur atmušę 
Sovietų atakas, apart Sum
mos srities.

(Šiuos žodžius berašant, 
radio, be patvirtinimo, pra
nešė, kad Sovietų kariuo
menė užėmus Summą.)

Helsinkio Suomija pašau
kė į armiją visus tinkamus; 
vyrus 42 iki 43 metų am-1 
žiaus.

Anglai sakėsi biją, kad Ita
lija galinti tokius reikmenis 
persiųst Vokietijai. Dėl to 
ir pakriko tos derybos.

Italijos spauda pradėjo 
rašyt prieš Angliją ir Fran- 
ciją. Italų laikraščiai, be 
kitko, statfi klausimą: Kam 
Anglija ir Franci ja sutrau
kė tokią didelę armiją į Ar
timus Rytus? Ar anglai ir 
francūzai iš ten tyko už
grobt Sovietų Kaukazo ži
balo šaltinius, kad Vokieti
ja ir Italija negautų pirkt 
sovietinio žibalo?

ANGLŲ SEIMO NARYS 
SAKO: SUOMIJOJ SIAU

TĖ PRIESPAUDA
9

London. — Anglijos sei
mo atstovas D. N. Pritt iš
leido brošiūrą, kurioj išdės
to, jog Helsinkio Suomijoj 
viešpatavo fašistinė pries
pauda, o ne demokratija. 
Jis paskleidė tą brošiūrą ir 
tarp seimo narių.

Submarinai Sunaikino 
Du Danijos Laivus ir 

Vieną Norvegijos
IŠ SUOMIJOS KARO
Helsinki, vas. 15. — Ne

oficialiai pranešama iš Hel
sinkio, x Suomijos sostinės, 
kad-Sovietų armija randasi 
jau tik už 13 mylių nuo Vi- 
borgo, antro zdidžiausio Suo
mijos miesto.

S u o m i j os komandieriai 
pripažįsta, kad Sovietų ka
riuomenė pralaužė antrą 
Helsinkio suomių apsigyni
mo liniją Summos srityje.

Helsinkio Suomijos valdo
vai pareiškia, kad greitai 
bus “krizis,” jeigu suomiai 
tuojaus negaus užtenkamos 
karinės paramos iš užsie
nių.

Copenhagen, Danija. — 
Vokiečių submarinai nus
kandino du prekinius Dani
jos laivus: “Chastine Ma- 
erks,” 5,177 tonų, ir “Mar
tin Goldschmidt,” 2,095 to
nų. Viso laike šio karo su
naikinta jau 16 Danijos 
laivų.

Oslo, Norvegija. — Nazių 
submarinas sunaikino pre
kinį Norvegijos laivą “Ei- 
ka,” 1,503 tonų.

“Mes šalame, o Anglai šo
ka su Mūsų Merginomis,” 

Skundžiasi Francūzai

Kanadiečių, Lenkų ir Prancū
zų Divizijos Suomijai

London. — Anglų laikraš
čiai buvo paskelbę, kad ne
užilgo į Suomiją išvažiuoja 
viena kanadiečių, viena len
kų ir viena francūzų divizi
jos kariaut prieš Sovietus.

Anglijos cenzūra greitai 
užgniaužė Šią žinią.

Berlin. — Vokiečių suim
ti francūzai kareiviai išme
tinėja Anglijai, kad, girdi, 
mes šalame ir vargstanje 
vakarų fronte, o Anglijos 
kariai tik baliavoja ir šoka 
su mūsų merginomis Pary- • 
žiuje, — kaip kad praneša 
naziai.

Berlin. Naziai laimėjo 
žvalgų kovą ir suėmė kelis 
francius.
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mandagiai to karininko atsiprašė, bet 
atsiprašė rusų kalba, kadangi • suomių 
Raibos jis, majoras Hayne, nemoka, o 
anas, aišku, nesupranta angliškai.

Tuomet Helsinkio “didvyris” drožė 
majorui Hayne žandan. Iškilo muštynės. 
Vėliau, kai Helsinkio “didvyris” sužino
jo, kas majoras Hayne yra, pradęjo nu
žemintai atsiprašinėti...

Šį įvykį praneša Associated Press ži
nių agentūra. Tai parodo, koki begėdiš
ki tie Mannerheimo “didvyriai.” Nemo
kėdami anglų kalbos, tie peštukai muša 
žmogų, kuris kalba tokia kalba, katrą jie 
supranta. O kai sužino, kad tai yra at
stovas to krašto, iš kurio jie gauna pa
lakti, tuomet žemai nusilenkia ir atsi
prašo! Į

LA f S V E
x_,. ........ I ii t „L- -.—-y......

Jie Nenori Žūti Bereika
lingame Kare

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Sukaktį Minint

Šiandien, vasario mėn. 16 d., sukanka 
22 metai kai buvo paskelbta Lietuvos ne
priklausomybė. Per tą palyginti trumpą 
laikotarpį Lietuvos žmonės yra išgyvenę 
visko,—daugiausiai priespaudos ir var
go. Tik 1926 metais per keletą mėnesių 
jie pradėjo laisviau atsidusti, bet neil
gam: tautininkų smurtas tuojau užgulė 
ant jų ir jie per tą visą laikotarpį tebe
velka tą naštą ir tą visai tautai gėdą— 
tautininkų režimą.

Pereiti metai Lietuvai buvo itin reikš
mingi, gal būt reikšmingiausi josios isto
rijoj, nes tais metais ji padarė bendrą 
apsigynimo sutartį su Sovietų Sąjunga. 
Deja, nors po padarymo tosios sutarties 
Lietuva atgavo7 savo sostinę Vilnių ir 
geriau apsaugojo savo nepriklausomybę, 
tačiau vidujinė padėtis nei kiek neatsi
mainė, o jei ir atsimainė, tai žmonių ne
naudai.

Kai mūsų korespondentas (žiūr. “L.” 
vas. 14 d.) praneša, šiandien Lietuvoje 
yra įvesta tokia sunki reakcija, kokios 
toji šalis dar nėra mačiusi. Persekioji
mai, areštai, kalinimai, talpinimai ge
riausių Lietuvos piliečių į koncentracijos 
logerius—paprastas reiškinys. Cenzūra 
siaučia nepažabota, bet ji žaboja spaudą, 
neleisdama išsireikšti net liaudininkams 
ir krik-demams.

Jeigu prieš keletą mėnesių Lietuvos 
tautininkų partija buvo manyta paleisti, 
kad sulyginus visus Lietuvos žmones, 
kad nebūtų nei- sūnų nei posūnių, tai 
šiandien ji ir vėl iškėlė savo galvą, o ki
tos partijos yra pavarytos palėpin, joms 
nevalia viešai veikti.

Politiniai anti-fašistai kaliniai tebelai- . 
komi kalėjimuose ir dar, kaip sakyta, 
vis naujų žmonių į kalėjimus siunčiama 
tik todėl, kad jie pasisakė prieš tautinin
kų politiką.

Šitokiose sąlygose Lietuvos žmonės 
švenčią 22 metų nepriklausomybės su
kaktį.

Kiekvienas doras žmogus, kuris myli 
Lietuvą, šiandien stato klausimą, ar il
gai taip bus? Ar ilgai tautininkų reak
cija Lietuvos žmones engs? Kaip tai ga
lima suderinti tokį dalyką: komunistinė 
SSSR vyriausybė grąžino Lietuvai Vil
nių, o Lietuvos komunistai yra žiauriau
siai persekiojami?

Atsakysime viešai ir neabejo j ančiai: 
dalykų padėtis ilgai tokią būti negalės. 
Jeigu tautininkų režimas šitaip gaspado- 
riaus, neleisdamas kitoms partijoms 
veikti, nepravesdamas socialinių refor
mų krašte, neišleisdamas iš kalėjimų po
litinių anti-fašistų kalinių, tai Lietuvos 
žmonės su juo suves sąskaitas savo ini
ciatyva ir pasirinktais būdais.

Stovėdami už suteikimą Lietuvos žmo
nėms civilinių laisvių ir demokratinės 
santvarkos, mes tuo pačiu sykiu stovime 
Lietuvos nepriklausomybės sargyboje; 
mes remiame visus žygius, kurie neša 
lietuvių tautai ir valstybei naudą. Mes 
drąsiai surinkame:

’ Tegyvuoja Lietuvos nepriklausomybė!
Tegyvuoja lietuvių tauta!
Tegyvuoja plačiausios darbo žmonėms 

laisvės Lietuvoj!

“Didvyris”
Jungtinių Valstijų militarinis atašė 

Helsinky j majoras Frank B. Hayne ėjo 
naktį gatve. Kadangi Helsinkio gatvės 
naktimis esti tamsios, tai sunku kas pa
matyti. Taigi p. Hayne susidūrė su tūlu 
suomių Mannerheimo karininku. Hayne

Žmonės Nori Nutraukti Davimą 
Japonijai Karo Medžiagos

Amerikos Visuomenės Opinijos Insti
tutas, vadovaujamas dr. George Gallupo, 
išleido eilei piliečių sekamą užklausimą:

“Ar jūs manote mūsų krašto vyriau
sybė turėtų nutraukti pardavimą karo 
medžiagos—ginklų, orlaivių ir kitko — 
Japonijai?”

Teigiamai pasisakė 75 nuošimčiai. Nei
giamai—25 nuoš.

Vadinasi, Amerikos žmonės priešingi 
pardavimui Japonijai karo medžiagos. 
Nepaisant to, Jungtinės Valstijos parda
vė ir parduoda tąją medžiagą, su kuria 
Japonijos imperialistai žudo Chinijos 
žmones. Jei Amerikai būtų rūpėję gel
bėti užpultąją Chiniją, tai ji pačioj karo 
pradžioj būtų uždėjusi embargo ant vi
sos karo medžiagos, gabenamos į Japo
niją. Be jos, Japonija jau senai būtų ka
rą prakišusi.

Deja, Amerikos kapitalistai kaip rėmė 
Japoniją taip ir teberemia. Tuo pačiu 
sykiu jie skelbia, būk jiems rūpi užpul
tosios tautos.

Amerika rėmė Italiją, kai ši užpuolė 
Ethiopiją; ji rėmė Mussolinį ir Hitlerį, 
kai šie užpuolė Ispanijos respubliką; ji 
dabar remia Japoniją, puolančią Chiniją. 
Ji, tuo pačiu sykiu, remia Helsinkio vy
riausybę, kariaujančią prieš Sovietų Są
junga. r ..

Tai yra liūdni faktai, bet jie yra fak
tai!

“Kur Nors Franci jo j”
Anglijos ir Francijos imperialistai įve

dė tokią griežtą cenzūrą, jog tuščia 
svajonė būtų manyti, kad iš tų šalių bent 
kokią tiesą gausi. Jau jeigu Anglija net 
Amerikos žmonių privatinius laiškus su
ima jūroj ir cenzūruoja, tai ką daugiau 
norėti.

Jeigu pamatysi paveikslą iš Francijos 
ar Anglijos, tai bus ir priedas: “Some
where in France”, “Somewhere in En
gland”. Šiomis dienomis iš Paryžiaus 
pranešama, kad 5,000 darbininkų per 98 
dienas išbūdavo j o naują, galingą auto
matiškų kanuolių gaminimo fabriką. Sa
ko, kad jis yra išstatytas ten, kur pir
miau “footbolių” buvo laukas. Vien lan
gams sunaudota 6,500 ketvirtainiškų 
mastų stiklo. Didelis. Bet “kur nors 
Franci jo j”.

Panaši cenzūra yra ir Suomijoj, vie
nok komercinės spaudos reporteriams, 
propagandos tikslu, leidžią iš ten rašyti 
visokias “smulkmenas,” nors tikrumoj jų 
į frontą ir karo zoną visai neįleidžia. Ne
veizint to, kai kada tie korespondentai 
ir “karo strategai” toki geri, kad net 
mokina Sovietus, kaip kariauti.

Japonijos ir Chinijos Nuostoliai,
Japonijos-Chinijos kare per 31 mėne

sį laiko milionai žmonių žuvo. Japonijos 
karo komanda apskaitliuoja, būk jie ant 
karo laukų suskaitė 1,600,000 užmuštų 
karo mundieruose chiniečių ir maną, kad 
sužeidė nemažiau 4,800,000. Prie to or
laiviais išmušė iki 2,000,000 civilių chi
niečių. Pagal jų skaitlinę, Chinijos nuos
toliai yra 8,400,000, ir apie 30,000,000 
chiniečių yra varge ir skurde, nes jie ne
teko namų ir turtų. Užsienio specialis
tai mano, kad Chinijos nuostoliai už
muštais, sužeistais ir nuo ligų mirusiais 
yra apie 5,000,000 žmonių, o Japonijos 
apie 500,000. Sovietų skaitlinėmis, Japo
nijos nuostoliai yra apie 1,500,000.

Japonijos karo komanda, raportuoda
ma parlamente, sakė, kad Chinijos kare 
Japonija neteko užmuštais tik 100,000. 
žinoma, ji mažina savo nuostolius. 'Ten ( 
pat atžymėjo, kad pereitais metais japo-
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Visi tykiai užsilaikė. 
Jaunimas suvažiavęs iš visų 
Amerikos kampų,—iš mo
kyklų, kolegijų, universite
tų, iš fabrikų, iš bedarbių 
eilių, iš įvairiausių organi
zacijų—klausėsi. Prezidento 
žmona kalbėjo. Ji aiškino 
šalies prezidento ir savo pa- 
žvalgas apie karą—ar rei
kės tiems jaunuoliams va
žiuoti , kur nors: ■ t į skerdy
nes? s. Ar ši šalis bus įvelta 
į naują karą?

Saleje, kur galėjo'susėsti 
2,006, buvo prisigrūdę 3,000 
jaunimo. Koridoriuj ir lau
ke ant laiptų buvo dar trys 
tūkstančiai delegatų. Buvo 
tikėtasi, kad šianie suvažia
vime bus apie 2,500 iki 3,- 
000 jaunimo. Suvažiavo 
6,000! Jie, jų organizacijos 
nariai, kurie juos atsiuntė 
norėjo žinoti, ar jiems rei
kės kariauti, ar didelė dalis 
jų gentkartės turės žūti ka
ro lauke taip, kaip Jų tėvų 
gentkartei reikėjo. Jie atė
jo pareikšti savo nuomonę. 
Jie atėjo į šalies sostinę pa
sakyti prezidentui ir kon
gresui ir visiems, kurie turi 
galią įtraukti juos į karo 
pragarą, kad jie nori dirbti 
naudingą darbą savo šalyje, 
o ne beverčiai mirti ant ka
ro lauko. Visi girdėjo jų 
balsą. Vieni sakė, kad jie 
bereikalingai suvažiavo. Ki
ti juos apšaukė komunis
tais, treti matė šiame jau
nimo suvažiavime didelę 
viltį—kad jaunimas paga- 
liaus susiprato: Jis nebus 
žudomas b e r e i kalingame, 
beprotiškame kare. Jų mo
tinos, tėvai, giminės didžia
vosi, kad gal būt ir nerei
kės gailesčio ašaras lieti, 
gal būt nereikės išleisti jų 
mylimus į pražūtį.

Delegatai klausė prezi
dento kalbos, susirinkę prie 
Baltojo Namo. Jie išstovėjo 
virš pusvalandį lietuj; klau
sydami šalies vyriausios 
galvos, kuris barė jaunimą, 
kam jis priima rezoliucijas 
apie tarptautinius dalykus 
ir reikalauja, kad Amerika 
neduotų karinių paskolų ki
toms šalims, todėl, kad tas 

. gali Ameriką įtraukti į ka
rą.

Prezidentas sakė, kad 
jaunimas permažai supran
tąs apie tokius dalykus ir 
todėl neturėtų kištis. Pre
zidentas smerkė Sovietų Są
jungą. Jis visaip tą 'šalį iš
niekino. Jis gyrė Finliandi-

ją ir sakė, kad tai demokra
tiškiausia šalis. Jaunimas, 
beklausydamas, sušlapęs 
nuo smarkaus lietaus, jau
tė, kad kas nors čia negero 
yra. Kaip gi gali vienas 
autoritetingas žmogus, ku
ris myli taiką, kuris neno
ri karo, nenori savo šalies 
įtraukti į karą, gali toks 
šališkas būti?

Vėliaus jaunimas išklausė 
C.I.O. prezidento John L. 
Lewis’o kalbos. Lewis prie
šingai prezidentui kalbėjo. 
Vietoj niekinti vieną ka
riaujančią šalį ir girti kitą, 
jis pasakė, kad jaunimas 
turi teisę reikalauti, kad ši 
šalis nesikištų į karus, į 
kitų šalių ginčus.

Jaunimas turi teisę rei
kalauti iš prezidento jo pri
žado, kad ši šalis nebūtų 
įtraukta į karą. Nepaisant, 
ar jaunimas supranta tarp
tautinius klausimus pilnai 
ar ne—vistiek jis turės ka
riauti, jis turės, nukentėti. 
Tad jis turi teisę reikalau
ti, kad niekas jo neverstų 
žūti už ne savo reikalus.

Mūsų Bazaras Pilnai Pavyko
Visiems įdomiausias daik

tas šiemet “Laisvės” bazare 
buvo Black Cod žuviena. 
Tai žuvis iš Alaskos, kurią 

1 prisiuntė dienraščio “Lais
vės” skaitytojas F. J. Duls- 
kis. Labai retas kuris iš 
lankiusiųjų bazarą išėjo ne
paragavęs tos žuvies. Kiek
vienam patiko. Gražiai bal
ta, minkšta ir nepaprastai 
skani žuvis. Pardavėme pi
giai, po 25c. porciją ir tai 
už ją įplaukė virš šimtas
dolerių.

Mes labai įvertiname F. 
Dulskio dovaną, dėkojame 

Jam ir prašome jo perduoti 
.mūsų padėką tiems norve- 

’ ” * ’ i, kurie

Jaunimas šaltai priėmė 
Roosevelto kalbą. Jis smar
kiai sveikino John’ L. Le- 
wisą. Jis jautė, kad darbo 
žmonių vadas stoja su jais,{‘gamĮ darbininkams, 
su jaunimo, interesais, o. padėjo tą žuvį sugaudyti, 
Į9rezidentas juos bara, kam (ištaisyti, susūdyti ir atsiųs-
jie reikalaują darbo, laisvės
ir taikos.

Jaunimas suvažiavo ap
kalbėti, kas reikia daryti. 
Jis mato, kad jaunimo ir 
abelnai pašalpai biudžetas 
sumažintas, kad tie pinigai 
paskirti karo reikalams, o 
bedarbė jaunimo tarpe ne
sumažėjo. Jis mato, kad pa
lengva civilinės laisvės pra
dedama naikinti, daugiau ir 
daugiau žmonių, kurie prie
šingi karui, yra persekioja
mi. Jis mato, kad jau pra
dėta duoti karinės pasko
los, kad organizuojama ka
rinė isterija, kad siunčia
mas Sumner Welles į Eu
ropą neva pagelbėti taiką 
padaryti, bet jis gali suloš
ti tokią pat rolę, kokią su
lošė Colonel House, panašus 
pasiuntinys 1916 metais, kai 
pasitarė su Ali j autais ir pa
žadėjo, kad Amerika ateis 
Ali j autams į pagelbą!

Jaunimui atrodo, kad 
žingsnis po žingsnio einama 
tuom taku, kuriuo Amerika 
ėjo 1917 metais. Jis nenori, 
kad tas pasikartotų. Neno
ri, kad jiems reikėtų stoti

ti mūsų dienraščio bazarui.
Visas keturias dienas ba

zarą lankė skaitlingos ma-

R. Mizaros Maršrutas Boston ir Apylinkėj
(-------- \

Prakalbas rengia A. L. K. Sąryšis paminėjimui Lietuvos 
Nepriklausomybės 22 m. sukakties.

MONTELLO, MASS.
Penktadienį, vasario 16 d., Liet. Taut. Namo apatinėj 

sye^ąinėje, kampastN. Main ir Vine Sts. Pradžia 7 vai. va- 
^kąrcj. įranga veltui. Apart R. Mizaros kalbės ir miesto virši- 
nhiKąi jr vietiniai ”mjjfesionąlai. Koncertinę dalį programos 

’Prah^fin IŽ’l’ėe^iub ir sApšvietos Moterų Grupė.
■ pr/ad oviiti <n;hni 0K ■ i
Ht Pinai- , u|}r^QUGHTON, MASS«

šeštadienį, Vasario 17 d., Lietuvių Svet., 24 Morton St., 
pradžia 7 vai. vakaro. Kviečiame stoughtoniečius dalyvauti.

Kom.
NORWOOD, MASS.

Sekmadienį, vasario 18 d., 3 vai. po pietų, Liet. Svet., 13 
St. George Avė. Apart R. Mizaros kalbės A. Kupstys iš Bos- 
tonb. Dainuos LLR Choro vyrų grupė ir Ig. Kubiliūnas.

SO. BOSTON, MASS.
Sekmadienį, vasario 18 d., 8 ■vai. vakaro, Lietuvių žinyčioj,

2 Atlantic Street, kampas 4th St. Bus ir geras muzikalis pro
gramas. ;

Lietuviai yra nuoširdžiai kviečiami susirinkti į viršminėtas 
prakalbas ir bendrai paminėti sukaktuves mūsų tėvynės Lie-

karan už ne savo reikalus.
Per tris dienas jaunimas 

kalbėjo, klausė ir paskuti
nėj sesijoj prezidento žmo
na savo ir prezidento nuQ- 
monę aiškino.

“Aš nenoriu matyti šią 
šalį einant į karą. Aš ma
nau, kad daugiau žinau 
apie karą negu jūs žinote, 
todėl, kad aš buvau labai 
arti prie pereito karo.”

“Bet jei taip bus toliau, 
kaip dabar, tai betrukus ir 
mes susipažinsime,” vienas 
jaunuolis šalę manęs sėdė
damas pašnibždėjo.

Vėliau, ponia Rooseveltie- 
nė sakė: “Ne tik jūs vieni 
nenorite karo. Aš manau, 
kad prezidentas bile ką pa
darytų, kad mus neįvestų į 
karą todėl, kad jis matęs 
karąt veidas veidan ir jis 
pažįsta karą.

“Nepamirškite, kad mes 
turime keturis sūnus, kurie 
yra karinio ♦ amžiaus. Ar 
jūs manote, kad preziden
tas nori karo?”

Kitas jaunuolis savo 
draugui pašnibždėjo, kad, 
jei jos sūnūs ir eitų karan, 
jie taip gerai nesusipažintų 
su karu, kaip mes, kurie
čia klausomės.

Jaunimas paliko didelį 
įspūdį ant Amerikos politi
nio gyvenimo Washingtone. 
Jis stoja už lygias teises vi
soms politinėms grupėms, 
ir todėl nepradėjo jokių 
persekiojimų savo tarpe, 
nors spaudimas buvo dide
lis, kad iš Am. Jaunimo 
Kongreso komunistus iš
mesti. Tas spaudimas buvo 
iš lauko pusės, bet į jauni
mą ‘nepaveikė.

■ Po suvažiavimo jaunimo 
kongręso valdyba (Assemb
ly) susirinko ir išleido atsi
šaukimą į pasaulio jaunuo-
menę, dėl vienybės sulaikyti

tuvos Nepriklausomybės ir atžymėt Vilniaus atgavimą. skerdynę jaunosios kartos.
, .(1 Kom, J —J. Ormanas.

nai susikirtime su rusais ir mongolais 
prie Nomcxn^an neteko 18,000 užmuštais. 
Per kelis ^mėnesius japonai gyrėsi “per-

galėmis” prieš rusus, o paskui ’ visiems 
paaiškėjo, kad Raudonoji Armija ir mon
golai ten visai iškirto japonus.

sės žmonių, šeštadienį lijo 
ir buvo labai ūkanota, ta- 
čiaus bazare buvo pilna sa
lė, suaugusių ir jaunimo. 
Sekmadienį oras buvo gra
žus, publika netilpo į vieną 
salę (kur telpa apie 1,000), 
turėjome pasisamdyti kam
barį apatinėje salėje.

Pirmadienį, nors buvo 
Lincoln gimimo dienos šven
tė, bet Brooklyne visos tos , 
industrijos kur lietuviai 
dirba nešventė—dirbo. Bet 
vakare vistiek bazare da
lyvavo virš penkių šimtų 
publikos.

Iš daugelio biznierių ga
vome gražių dovanų. Patys 
biznieriai skaitlingai lankė 
bazarą ir nesigailėjo išlai- > 
du. Darbininkai, netik ge
riau uždirbantieji, bet ir tie, 
kurių uždarbiai skrumnūs, . 
gražiai rėmė bazarą.

Gavome geros paramos ir 
iš kitų miestų. Visur gra
žiai platinosi bilietukai. Iš 
toliau gavome dovanų: 
rankdarbių, valgio produk
tų ir, gėrimų. Kur tik kas 
pasidarbavo, visur gavo do
vanų.

Tarp 50-60 darbininkų 
dirbo bazare kiekvieną va
karą. Visi darbininkai buvo 
iš Brooklyno ir artimos 
apylinkės. Kai kurie dirbo 
visus keturis vakarus. Dir
bo sunkiai, vėlindami kuo 
geriausio pasisekimo. Dėka 
aukotojams, bazaro lanky
tojams ir geriems darbinin
kams, bazaras duos pelno 
arti $900.

P. Buknys.,

Klausimai ir
Atsakymai - <

KLAUSIMAS
Gal paaiškinsite, ar gali

ma amerikiečiui užsiprenume
ruoti Lietuvos laikraščius ir ar 
Amerikos paštas juos priima 
ir pristato į namus? Aš gir
dėjau, kad dabar jokie iš Lie
tuvos siutiniai Amerikon ne
beateina. Aš pats nebegaunu 
laiškų iš Lietuvos. Iš anksto 
dėkui už paaiškinimų.

Skaitytojas.
ATSAKYMAS

Jeigu jūs nebegaunate laiš
kų nuo savo giminių Lietuvo- v 
je, tai veikiausia jie neberašo. ’
Bet susisiekimas tarpe Ameri
kos ir Lietuvos nėra nutrūkęs. 
Tiesa, dabar, karui einant, il
giau ima siuntiniams iš Lie- * 
tuvos Ameriką pasiekti, bet 
jie pasiekia.

Taipgi jūs galite, jeigu no
rite, užsiprenumeruoti Lietu
voje išeinančius laikraščius. 
Kaip visus kitus siuntinius, 
taip tuos laikraščius laiškane- 
šis pristato prenumeratoriui į 
stubą arba ofisą.

Berlin. — Vokietija gau-
na vis daugiau reikmenų iš 
Jugoslavijos, Rumunijos ir 
Bulgarijos.

Gaukite “Laisvei”



Lietuvos Žemes Gelmių Turtai

gyve-

LEDLAUŽIO

ar bet kur kitur

stiprioms
taip pat

bo, tokių drąsių miesto per
būdavo] imo planų, vykdomų

apygar- 
plotai, o

Žemaitijos 
būtų rasti 
(arba na-ze- 

iki 
jo

žydų; tik 
tūks- 
tūks-

Kauno lietuvių spaudoj 
skaitome:

“Daugelis žymių užsie- 
yra turtinga niečių, kuriem teko lankytis 

kvarco smėliais, ypač prie Sovietų Rusijoje, vienu bal-
Anykščių ir pagal Švento- su pripažįsta, kad tokio di- 
sios upę, nuo Debeikių iki dingo miesto statybos dar-
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Žaibų Veikimas—Kam 
Jis Tyriamas?
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Kiek Žydy Lietuvoj, 
Amerikoj, Pasaulyj?
Pernai Vokietijoj išleista 

pasaulinė statistika skaito 
iki 17 milionų ir 15 tūks
tančių žydų visame pasau
lyje. Bet į šį skaitmenį yra 
įimti ir kitų tautų žmonės, 
kurie seka žydų tikybą.

Visoje Europoje esama 
10,270,000 žydų; Šiaurinėje 
ir Pietinėje Amerikoje 5 
milionai ir 100 tūkstančių, 
vien Jungtinėse Valstijose 
4 milionai ir 500 tūkstančių. 
Azijoje gyvena 939 tūkstan
čiai žydų ir Afrikoje 660’ 
tūkstančiu.

Europoje daugiausia žy
dų gyveno buvusioje Lenki
joje—3 milionai ir 300 tūk
stančių, vien Varšavoje 350 
tūkstančių, kitame lenkų 
didmiestyje Lodzėje — 200 
tūkstančių žydų.

New Yorkui tenka 2 mi
lionai ir 500 tūkstančių žy
dų, Chicagai 350 tūkst. ir 
Philadelphijai 275 tūkstan
čiai.

Sovietų Sąjungoj skai
čiuojama iki 2 milionų ir 
900 tūkstančių
Odessoje jų yra 153 
tančiai, Maskvoje 132 
tančiai.

Dabar Rumunijoje 
na daugiau kaip 1 m'ilionas
žydų; Vokietijoje 620,000, 
iš jų apie 200,000 tebėra 
buvusioje Austrijoje.

Vengrija turi 450,000 žy
dų, buvusioji Čechoslovaki- 
ja—385 tūkstančius.

Anglijoj gyvena apie 350 
tūkstančių žydų, Francijoj 
280 tūkstančių; Lietuvoje 
su Vilniaus kraštu—apie 
200 tūkstančių žydų; Pietų- 
slavijoje 75,000, Italijoje 
52,000, Latvijoje 40,000.

Pagal visos šalies gyven
tojų skaičių, didžiausias žy-

Buvo manoma, kad žaibas 
šokinėja nuo debesio iki 
mės ir nuo žemės atgal 
debesio, kol išsieikvoja 
elektra.

Dabar General Electric 
Kompanijos inžinierius Kari 

B. McEachron paskelbė, jog 
tas manymas klaidingas. 
McEachron ilgus metus ty
rinėjo žaibus Pittsfielde, 
Mass., ir viršuj Empire 
State Buildingo bokšto N.ew 
Yorke, ir atrado, jog žaibo 
elektra plaukia iš debesų į 
žemę panašiai, kaip marių 
bangos į krantą, kuomet 
marių vanduo pakyla, tik 
elektrinės žaibo bangos 
plaukia nepalyginamai smar
kiau.

Inž. McEachron trejus 
metus darbavosi, kol pasi
dirbo tinkamus instrumen
tus, kuriais tėmijo ir foto
grafavo žaibus. Vienas tų 
instrumentų yra vadinamas 
oscillografas.

Jo tyrimai parode, kad 
pirmoji žaibo banga ne vi
sada yra didžiausia ar 
smarkiausia. Tarp didžiųjų 
žaibinės elektros bangų bū
na ir silpnesnių jos srovių; 
bet jos visos plaukia į žemę, 
o ne šoka atgal į debesį, 
kaip sako tas tyrinėtojas.

Kaip ilgai žaibo trenki
mas tęsiasi? Tatai priklau
so nuo to, kiek debesys gali 
duoti elektros srovės, kuri 
pasiektų žemę. Pavyzdžiui, 
yra užrekorduota, jog tren
ksmas tęsėsi pusę sekundos 
ir per tą laiką žaibas at
siuntė dvyliką elektros ban
gų, ir vis į tą pačią vietą. 
Šis patyrimas muša senąjį 
posakį, būk perkūnas nie-! 
kad netrenkiąs du kartu į 
tą pačią vietą.

Kartais žaibas smarkiai dų procentas buvo Lenkijoj, 
apie 9 nuošimčiai ir 6 de
šimtadaliai visų žmonių. 
Lietuva turi sekamą aukš
čiausią po Lenkijai žydų 
procentą—7 nuošimčius ir 
36 šimtadalius.

Rumunijoj žydų yra 5 
procentai ir 41 >šimtadalis; 
Vengrijoj—5 proc. ir 1 šim- 
tadalis; Latvijoj 4 proc. ir 
Š9 šimtad.; Sovietuose—2 
proc. ir 22 šimtadaliai; Vo
kietijoj 82 šimtadaliai vieno 
procento.

Mažiausias nuošimtis^ žy
dų, pagal visą gyventojų 
skaičių, tenka Italijai—68 
šimtadaliai vieno procento 
ir Graikijai — 67 šimtada
liai vieno procento.,

Numatoma, kad gelmėse 
Lietuvos žemės yra naudin
gų medžiagų, bet tos gelmės 
dar beveik nepradėtos tyri
nėti.

Kalbant apie Lietuvos že
mės turtus, reikia prisimint 
tris jos sluoksnius, kurie 
tarnauja žmogui arba galė
tu tarnauti, c

Trečiame nuo viršaus, gi
liausiame sluoksnyje yra 
vadinamos kristalinės uolos, 
kaip kad granitai, skalūnai, 
kvarcitai ir kt.

Antras sluoksnis susidaro 
iš nuosėdų uolų. Jos yra per 
ilgus laikotarpius “nusėdu
sios”. arba susidėjusios iš 
tam tikrų medžiagų, kada 
tai buvusių jūros dugne. Šis 
sluoknis yra keliolikos šim
tų jardų storio ir susidaro 
iš kreidos, gipsų, smėlių, 
švariu moliu, dolomitu ir kt. 
—Paprastas baltasis mar
muras daugiausia yra dolo
mitas.

Pirmasis, paviršinis sluok
snis yra senovės ledynų su
grūsti, vadinami moreni
niai moliai, smėlynai, žvirg
ždynai ir kitokios sąnašos.

Trečiojo sluoksnio krista
linės uolos Švedijoj ir Suomi
joj išeina į žemės paviršių,

ir jose yra randami susi- 
kuopimai tokių metalų rū
dos, kaip geležies, nikelio, 
vario, sidabro, alavo-švino 
ir kt. Tai manoma, kad ir 
Lietuvos žemės gelmėse 
glūdinčios kristalinės uolos 
turėtų būt panašios į tas 
Švedijos ir Suomijos uolas, 
su panašiomis medžiagomis.

Moksliniai žemės tyrinė
tojai išreiškia nuomonę, kad 
ir Lietuvoje, Rokiškio aps
krityje, Tumasonių kaimo 
apylinkėje, yra geležies rū
dos apie 800 jardų gilumo
je. Bet tam ištirti, reikia 
giliai gręžti žemę. ,

Šiek tiek geriau yra Lie
tuvoj patyrinėtas antrasis, 
nuosėdinis uolų sluoksnis, 
bet anaip tol dar negana.

Antai, Daugavpilyj, Latvi
joj, toks sluoksnis buvo per- 
gręžtas, bejieškant latviams 
naftos, žibalo’. Tiesa, jie ži
balo neužtiko, bet sužinojo, 
kad ten yra valgomosios 
druskos ir sieros sudėtinių.

Neabejojama, kad ir Lie
tuvos žemėje yra valgomo
sios druskos. Įvairūs sūrie
ji šaltiniai įrodo druskos 
buvimą Lietuvos gelmėse; 
gal daugiau tos druskos ga
lima būtų surasti vakarinė-' tuose ir palei Tatulos upelį.

je Suvalkijos dalyje.
Spėjama, kad 

gelmėse galima 
degančiųjų dujų 
tu ralio geso).

Lietuvoje yra gausa dolo
mitų, o jie tinka kaip me
džiaga cementam gaminti, 
namų pamatam mūryti ir 
kalkėm išdegti. Didžiausias 
dolomitų plotas yra Skaist
girio apygardoje. Čia jie ap^ 
dengti tik puse iki pustre
čio jardo žemės sąnašomis. 
Dolomitų taipgi yra Žaga
rėje, Joniškyje, Pakruojuje, 
Mūšos krantuose, Pasvalio 
srityje, Kupiškyje ir dau
gelyje kitų vietų.

Turtingi kreidos plotai 
yra Kauno-Jurbarko-S'kirs- 
nemunės srityje, ši kreida 
tinka gražioms 
plytoms gaminti, 
cementui dirbti.

Menčių-Vegerių 
do j e yra klinčių
jos tinka portlandiškam ce
mentui ir kalkėms dirbti; 
jos taipgi reikalingos cuk
raus fabrikams.

Didžiausi gipsų plotai yra 
Biržų-Pabiržės srityje, apie 
Pasvalį, Nemunėlio kran-

Iš tų gipsų galima dirbti 
įvairius cementus. Be to, 
galima iš gipso gaut sieros 
dujų.

Lietuva

Maskvos Veidas Kas
met Keičiasi

Ukmergės. Tie smėliai tin
ka stiklo gamybai, metalų 
apdirbimui ir kitiems rei-| nepaprastu greičiu, vargiai 
kalams.

Lietuva yra gausinga pa- pamatyt, kaip Maskvoje, 
grindiniais, gilesniais klo- Berods 1945 metais turi 
dais gerų molių, Jie mažiau- J baigtis didysis šio 
šiai turi nereikalingų prie- - 
maišų. Prastesni yra pavir- me^ Maskva pavirs 
šiniai, vadinami moreniniai 
moliai arba priemoliai.

Pačiame žemės paviršiuje j 
yra žvirgždynų, • juostuotų Į 
molių, smiltainių, ežerų 
kreidos, ir daug drupynų su 
dideliais kiekiais durpių, ge-

•| rų bei prastesnių. O jos tin
ka kurui, kraikams-trą- 
šai ir kitiems reikalams.

Lietuvos žemės gelmėse 
yra užtikti maži kiekiai 
“akmeninės” anglies ir pėd
sakai natfos-žibalo.

Bet tyrinėjimai Lietuvos 
žemės gelmių dar vos tik 
pradėti. —L.

—Vidurinės Arktikos is
torijon įrašytas naujas 
svarbus lapas, — kaip rašo 
Sovietu akademikas V. Vi- v

trinkteli sykį, ir tuom bai
giasi ; sakysime, perskelia 
medį nuo viršaus iki žemės, 
ir daugiau nieko. Tai vadi
namas eksplozinis žaibas.

Kitais atvejais žaibas už
trunka iki pusantros sekun
dos ir atsiunčia iki 40 elek
tros bangų, tuo pačiu pra
dėjimu. Šio žaibo srovė yra 
silpnesnė, bet ji turi dau
giau bangų, tai turi ir datU 
giąu laiko, kad uždega me- 
dį.

žaibo “Vadas”
Septyni metai atgal 

taras B. F. Schonland, 
tų Afrikoje, atrado, 
pirm žaibui blykstelint kiek
viena kartą priekyj eina ne- 
gatyvis (minus), elektrinis 
jo “vadas”, kurię prirengia 
žaibui taką. Kai “vadas” ar
tėja prie žemės, teigiamoji 
(plius) elektra žemėje vis 
labiau ir labiau kuopiasi j 
krūvą. Tada dažnai tiek su- 
sikuopia žemėj elektros, 
kad jos srovė pakyla kiek 
aukštyn, tartum pasitikt 
žaibinę debesų elektrą. O 
kur žemės elektra taip pra
siveržia aukštyn, ten vei
kiausiai į tą vietą ir trenks 
perkūnas, kaip sako inži
nierius McEachron. Antai, 
žemės elektros srovė gali 
staiga nupleškėt aukštyn į 
bažnyčios bokštą, ir tada 
žaibas tikrai šaus į bokštą.

Kam Tyrinėt žaibus?
Jau nuo seniai daugelis 
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mokslininkų tyrinėjo žai
bus. Kompanijos yra išlei
dusios milionus dolerių to
kiem tyrinėjimam, ir tai 
ne vien todėl, jog tai yra 
įdomus gamtos reiškinys. 
Tais tyrinėjimais yra sie
kiama praktiškų tikslų—ge
riau pasikinkyt elektrą ir 
apsaugot įvairius pastatus 
nuo perkūno šūvių, o la
biausia surast apsaugas ma
šinerijai didžiųjų elektros 
stočių. Nes jeigu žaibas 
trenkia į bile kurią dalį elek
tros sistemos, tai sukelia 
pavojingas elektros audras 
ir centralinėje stotyje, ir 
baisiai sukrečia visą elek
tros paskirstymo tinklą.

‘ ‘. —N. M.

Kaip Išsivysto Ge
male Širdis

Venice, Florida. — Tarp
tautinės Gydytojų Kolegi
jos suvažiavime čia vasario 
13 d. buvo parodyta juda
mieji paveikslai, kaip susi
daro širdis vištuko gemale. 
Tuos judžius rodė dr. Brad
ley Patten, Michigano Uni
versiteto profesorius. Tai 
jis su savo bendradarbiais 
ir stebėjo, kaip atsiranda 
gemale širdis. Jo padarytas 
bandymas buvo šitoks:

1 Užvaisinto kiaušinio ge
male buvo prapjauta mažy
tė skylutė “langelis”. Gema
las perkeltas į stiklinę, ku
rion buvo įdėta tam tyčia 
skysto maisto. Gemalas ta
da buvo 30 valandų senumo 
nuo užperėjimo. Per mikro
skopą, tai per sudėtinius 
padidinančius stiklus, tada 
buvo fotografuojama, kaip 
vystosi tas gemalas, ypač jo 
širdis.

Iš pradžių pasirodė plo
nytė dūdelė, kaipo pradžia 
gemalo širdies. Dūdelė pra
dėjo traukytis, bet neregu
liariai; kai kada praėjo 5 
minutės nuo vieno trukte
lėjimo iki kito. Po šešių va
landų širdinė dūdelė ėmė 
jau gana reguliariai tran
kytis. Toliau trūkčiojimas 
pasidarė panašus į širdies 
tvaksėjimą, ir dūdelė pra
dėjo varinėt kokį tai skys
timėlį vienam ir antran ga
lan. Tvaksėjimas smarkė
jo, ir dūdelėje pasirodė 
kraujo kūneliai. Paga- 
liaus,/susidarė dalykas pa- 
nąšus į širdį ir pradėjo va
rinėt kraują aplinkui po vi
są vištuko gemalo kūną.

zo “Lietuvos Žiniose”.—Už
baigtas ledlaužio “Sedovo” 
plūduriojimas, užtrukęs 26- 
šis mėnesius, tokiose Arkti
kos srityse, kuriose dar nie
kuomet nėra buvęs nėi vie
nas laivas.

(Arktika yra. tolimoji, 
šalčiausia šiaurinė sritis, 
užimanti 23 ' geografinius 
laipsnius ir apie pusę pločio 
į visus šonus nuo Šiaurių 
Poliaus, arba šiaurinio že
mės ašigalio.)

—“Sedovas” perplūduria- 
vo iš Laptiovych Jūros iki. 
Greenlandijos Jūros, žymiai 
toliau į šiaurius, negu pirm 
44 metų Nansenas su savo 
laivu “Framu.”

Mokslinė “Sedovo” plūdu- 
riojimo reikšmė didžiulė. 
Šis plūduriojimas vyko pa- 
didėjusiąme oro ir vandens 
judėjime, o “Framas” plū
duriavo normalėse sąlygose.

Tokiu būdu “Sedovo” ir 
“Framo” stebėjimų palygi
nimas leidžia daryti labai 
svarbias išvadas, apie žemės 
oro-temperatūros svyravi
mus.

Remiantis ligšiol patiek
tais “Sedovo” pranešimais, 
jau dabar žinome, kad šiau
rės Poliau^ ledų judėjimas 
1937-39 metais buvo beveik 
50 procentų greitesnis, ne
gu 1893-96 metais.

Tai reiškia, jog paskuti
niais metais Arktika labai 
veikliai iškrauna ledus ir 
jog Arktikoje ledų kiekis 
metai iš metų eina mažyn.

O. Sovietų mokslininkai 
jau per ištisą paskutinį de
šimtmetį ištyrė ir nustatė 
faktą, kad Arktikos užledė- 
jimo krantai kasmet vis la
biau pasitraukia tolyn į 
šiaurę.

“Sedovo” patirti gyliai 
Arktikos jūroje yra kiek 
didesni, negu kad “Framo.” 
Tarp Franco Juozapo Že
mės ir Špicbergeno “§edo-

vas” netikėtai atidengė di-'mės magnetizmas svyruoja 
džiulę daubą, kurios gylis 
siekia 5,180 metrų. (Metras 
yra 39 coliai ir 37 šimtada
liai.) Papanino gi ekspedici
jos duomenimis, Šiaurinio 
Ašigalio jūros gylis yra 4,- 
290 metrų.

Pagal Nanseno “Framo” 
ir Sverdupo “Mod” stebėji
mus, buvo laikoma, kad tos 
šiaurinės srities ledas sie
kia apie 3 metrus storio; o 
“Sedovo” tyrimai parodė, 
kad dabar ten ledo storis 
tiktai du metrai.

Tas reiškinys visų pirma 
paaiškina, kad keičiasi oro 
temperatūra Arktikoj e. 
Taip, laike “Sedovo” plūdu
riavimo temperatūra pasiro
dė 6-šiais laipsniais aukštes
nė (šiltesnė), negu “Framo” 
plūduriavimo laiku, nors 
“Framas” plūduriavo žy
miai arčiau į pietus.

Tokiu būdu, “Sedovo” 
stebėjimai leidžia teigti, kad 
vidurinėje Arktikos dalyje 
darosi šilčiau.

Tatai pareina nuo to, kad 
žemės paviršiuje darosi vei
klesnė oro aplinktaka, dėl 
ko į vidurinę Arktiką pra
dėjo patekti didesnis šilto 
Atlanto Vandenyno oro kie
kis, negu tai buvo anksčiau.

“Sedovo” mokslininkas 
Buinickis, vandenų tyrinė
tojas, laike to plūduriojimo, 
surinko labai daug medžia
gos ir apie žemės magnetiz
mą tenai. Per kiekvienas 
12-15 mylių jis nustatinėjo 
magnetinius punktus, o per 
kiekvienas 30-40 ' mylių jis 
visuotinu magnetizmo mie- 
ruotojum tyrė, kokie mag
netizmo skirtumai pasidaro 
kas para (sutka). Šie tyri
mai leis sudaryt magneti
nius žemėlapius, kurie reL 
kalingi pažint Arktikai.

“Sedovo” ir “Framo” pa
tyrimų sugretinimai duos 
galimybių spręst, kaip že-

per amžius.
Gautieji duomenys apie 

sunkumų jėgą įvairiose vie- 
(Tasa ant 4-to pusi.)

Vitaminas E Prieš 
Sifilio Paralyžių
Kai Calif o rni jos Univer

siteto profesorius H. M. 
Evans atrado vitaminą E, 
jis pranešė, jog šis vitami
nas ne tik suteikia vaisin
gumą bevaikėms žiurkėms, 
bet sustiprina jų sumenkė
jusius raumenis ir pakriku
sius nervus.

Tai buvo t.okios žiurkės, 
kurios ištižo dėl vitamino E 
stokos jų maiste.

Dabar neseniai anglas 
gydytojas Franklin Bick
nell padarė bandymus su 
tuo vitaminu Londone ir at
rado, jog vitaminas E sau
go sergančius sifiliu nuo su- 
paralyžiavimo kojų ir ran
kų.

• Jis teigia, kad tik dvie
juose atsitikimuose jam ne
pavyko šiuom vitaminu su
grąžint sifilitikam judėji
mą, bet, girdi, jų sifilis bu
vo jau perdaug įsisenėjęs.

Tuo vitaminu dr. F. Bick
nell pagydė 15 vaikų, kurie 
sirgo raumenų nykimu ir 
nervų ligomis,
kad vitaminas E gali būt 
gyduolė ir nuo kūdikių pa
ralyžiaus.

Dr. Bicknell sako, jog žmo
nės, kurie vartoja tik baltą 
kvietinę duoną, tai labai 
permažai tegauna vitamino 
E. Nes iš ' tokios duonos 
miltų yra laukan išmaltos 
gemalinės kviečių dalys, 
kurios yra turtingos šiuom 
vitaminu.

Bet reikia pastebėt, jog 
daugelyje daržovių ir vai
sių taip pat yra vitamino

E. —N. M.tai 15 procentų apdilę^
v. . ' ■

baigtis didysis šio miesto 
perbūdavo j imo planas. Tuo- 

; vienu 
erdviųjų, gražiausių naujo- 
viškiausių miestų pasaulyje.

“Kiekvienais metais kei- 
| čiasi Maskvos veidas. Buvu
sios siauros kreivos gatvės, 
grįstos akmenimis, yra pa
verčiamos plačiomis tiesio
mis alėjomis, su erdviomis 
aikštėmis. Sostinė Maskva 
pasipuošė eile naujų tiltų; 
kasdien joj atidaromos nau
jos autobusų ir gatvekarių 
linijos. Virš Maskvos upės 
pakilo 11 naujų tiltų—kiek
vienas 40 metrų pločio. Pats 
didžiausias iš tų naujų tiltų 
yra Krasnocholmsko tiltas. 
Net užsienių specialistai 
pripažįsta šį tiltą geriausiu 
pasaulyje iš technikos ir 
grožės atžvilgio.

“Per paskutinius trejus 
metus Maskvos perbudavo- 
jimui išleista 3 bilionai rub-( 
lių. 1939 metais tam reika
lui buvo paskirta 800 milio- 
nų rublių. 1940 metais bus 
apstatyta 1 milionas ir 300 
tūkstančių ketvirtainių me
trų gyvenamo ploto.”

Pernai Maskva baigė sta
tyt 30 didžiulių naujoviškų 
mokyklų, o per ketverius 
metus pirmiau joj buvo pa
statyta 350 naujų mokyk
lų. c

ANGLINĖS DULKĖS NAI
KINA SNIEGĄ IR LEDĄ

Jis spėja,

Žemėje po amžinais snie
gais ir ledais, apie Pietinį 
Polių esą anglies, žibalo ir 
įvairių metalų, kaip spren
džia mokslininkai. Dabar di
džiuosius Pietų Poliaus plo
tus tyrinėja amerikono ad
mirolo Byrdo ekspedicija, 
kad pagal ištyrimo teisę 
prijungt tas vietas Jungti
nėms Valstijoms.

Ar negalima būtų tuos 
sniegus ledus nutirpdinti? 
Taip, bent kai kur ten būtų 
galima tatai padaryti, sako 
dr. H. Landsberg, profeso
rius Pennsylvanijos Valsti
jos Kolegijos. Jo padaryti 
bandymai rodo, jog apibars
čius anglies dulkėmis snie
gą tiktai plonyčiu, penkias
dešimtos colio dalies sluogs- 
neliu, jau 90 nuošimčių at
einančios šilimos nuo sau
lės yra ten pat sugeriama 
ir tirpdo sniegą, o tiktai 10 
nuošimčių saulės šilimos bū
na atmušama atgal aukš
tyn.

Anglies dulkėmis apiber
ti ledo gabaliukai tempera
tūroje truputį virš zero vi
sai sutirpsta per 4 valan
das, o neapibarstyti ledo 
gabaliukai tokio pat dydžio, 
po 4 valandų, dar būna tik-

4
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Suomijoj Civilis Karas
Suomijoje eina daugiau 

civilis karas, negu tarptau
tinis karas.

Kai yra sakoma “prasidė
jo karas”, tai suprantame, 
kad tai yra karas tarpe 
dviejų nepriklausomų šalių. 
Gali būt šalių talka,-talki
ninkų sąjunga gali kariaut- 
pnes kitą talkininkų sąjun- kareįviaį slaptai organizuo- 
gą, kaip tat buvo pasauli- jasį prįe§ savus ir svetimus 
niame kare. Dabar Anglija Suomijos valdonus, vedan- 
ir F rancija yra talka ir ka- čįus karą prieš Sovietų Šu
nauja prieš vieną Vokieti- • jungą. 
ją, kariauja atvirai su ja; j
bet užuolanka, Suomijos: Apie tai prasitarta Ame- 
vardu, kariauja ir prieš So- j f P<os kapitalistų . dienras- 
vietų Sąjungą. Tokis karas ^le simPatlzu°ja ne
paprastai vienu žodžiu va- Skeiviams. suomiams, Ang- 
dinasi: karas. Kada vienoj! ^nciJ0S bernams, bet 
ir toj pačioj šalyje kyla re- P“ ko nenorėjo pa- 
voliucija ir kontr-revoliuci- ra^> kad Manner‘
ja, pasidaro dvi kariaujam . valdomoje suomių 
čios pusės, tai vadinasi ei- iau YJe 11 anuomeneje 
vilis karas arba piliečių ka-ff*ta .?,us\ ^“s ’

, ’ . . i ; bet tai aišku, kad pačių šuoras, arba naminis karas. . . ’ 1 * . .-..b . .... mm organizacijos rengiasiŠitoks karas gali ir neturėti ■ - J
revoliucinės reikšmės; jis- 
gali būt tik politinis karas. 
Tokių karų, neteisingai pa
vadintų “revoliucijomis”, 
pirm pasaulinio karo buvo 
keletas Meksikoje ir Kubo
je. Tokius karus tenai su
keldavo Jungtinių Valsty
bių kapitalas.

Liaudies Valdžia
Teisingi laikraščiai, dar

bininkų laikraščiai, jau ra
šė, kad Suomijoj neseniai 
susiorganizavo liaudies val
džia. Tai darbininkų ir val
stiečių valdžia. Ji stoja 
prieš turčių valdžią, prieš į 
žmonių išnaudojimo sant
varką. Taigi Suomijoje jau 
yra civilis karas prasidėjęs, 
geriau sakant, atsinaujinęs 
po dvidešimties metų suo
mių turčių reakcijos. Dar
bininkų laikraščiai (“Lais
vė”, “Vilnis”) jau rašė tą 
neseną istoriją, kaip Suomi
jos liaudis 1918 metais bu
vo. bekurianti žmonišką val
džią, o buržuazija 
kvietė kaizerinę

kuri kartu eina su Sovietų 
Raudonąja Armija, kariau
jančia priešais Anglijos ir 
Franci jos ir Italijos spėkas 
Suomijoje. Pažiūrėkime ten, 
kur tų spėkų papirkti Man- 
nerheimai ir Tanneriai vie
špatauja.

Ten suomių liaudis ir net

rė atgaleiviškomis ir dėl 
to jos galėjo gyvuoti. So
cialdemokratai dešinieji pil
nai sutiko su kruvinąja 
Mannerheimo valdžia.

Apie aštuonerl metai at
gal ta kruvinoji valdžia, dėl 
svieto akių, pasiskelbė, kad 
ji dabar jau “demokratiš
ka.” Padarė rinkimus, kur 
galėjo žmonės balsuot tik 
už tuos, kurie valdžiai pil
nai ištikimi. Tikrai sakant, 
tie buvo pastatyti atstovais, 
kurie pilnai pripažino kapi
talistinę santvarką, kurie 
stojo už buržuaziją, už ka
pitalizmą. Iki tol Suomijoj 
buvo tokia kapitalistinė san
tvarka, kurią pasaulis vadi
na fašistine. Bet kai fašis
tai paskelbė rinkimus, pa
skelbė neva seimą, tai tūli 
pamanė, kad jau čia “de
mokratija”. Į tą “seimą” 
išrinkta “atstovais” netik 
senieji buržujai, bet nema- 

prie revoliucijos. žai ir naujųjų, tai yra so-
Ve, The United Press ag- cialdemokratų. Na, dabar 

entūros žinia iš Stockhol- tai ir visų tautų socialistai 
mo, Švedijos, sausio 4 d.: užgyrė Suomijos kapitalistų 

“Finai atidengė didelę diktatūrą. Ir kaipgi neuž- 
rusų špijonažo organizaciją girs, kuomet ji, ta diktatū- 
toli šiaurėje ir nužudė jos ra, 
lyderį, kaip raportuoja,lovio ir 
šiandien.

“Pasisekimai rusų spėkų 
Petsamo fronte tolimoje 
šiaurėje pirmose karo die
nose priskaitoma šitai or
ganizacijai.

“Anot t

Svetimi kapitalistai rėmė tą 
valdžią ir rengė tvirtoves 
prieš Sovietų Sąjungą; ren
gėsi prieš ją netolimoj atei
tyj kariaut,—būtent, tada, 
kada Vokietijos naziai pra
dės karą prieš ją ir mar
šuos užimti Ukrainą ir tt.

Šitas planas nepavyko. 
Jie patys dabar kariauja 
prieš Vokietiją. Sovietų Są
junga, matomai, nelaukė, 
kada jie užpuls ją, kada ge
riau prisirengs. Ji pati pra
dėjo daužyt jų pastatytas 
Suomijoje tvirtoves. Jie rė
kia, kad So vie ti jū kariauja 
prieš Suomius. Ne prieš 
suomius! Tik prieš imperia
listus^ ir jų bernus, esan
čius Suomijoj, užgulusius 
ant suomių sprandų, kaipo 
valdžia. Va, tai dėl to ir yra 
suomių slapta revoliucinė 
organizacija ten, kur tie 
Anglijos-Francijos bernai 
Mannerheimai ir Tanneriai 
viešpatauja.

Jie’ neilgai viešpataus. 
Suomiai darbininkai ir val
stiečiai ir Sovietu Raudono
ji Armija bjaurią despotiz
mo dėmę nušluos!

J. Baltrušaitis.

ĮVAIRUMAI Wilkes-Barre, Pa.
LEDLAUŽIO “SEDOVO” 
PLŪDURIOJIMO MOKS

LINĖ REIKŠMĖ
(Tąsa nuo 3-čio puls.) 

tose, lyginant juos su Papa- 
nino gautaisiais, leis tiks
liau nustatyt žemės pavir
šiaus pavidalą ir Arktikos 
žemės plutos sudarymą.

Didžiulį įdomumą sutei
kia ir “Sedovo” padarytieji 
astronominiai stebėjimai.

“Sedovas” plūduriojo be
veik pusantro karto grei
čiau negu “Framas”, ir šis 
“Sedovo” plūduriojimo pa
greitėjimas parėjo visų pir
ma nuo vėjo, bet taipgi ir 
nuo greitumo paviršutinių valstijos sveikatos, departmen-

Šis Tas iš Mūsų Miestelio
šiuom laiku šioje apielinkė- 

je labai daug žmonių serga, o 
daugiausia jaunimas, moky
klas lankantis. Iš tos priežas
ties skaičius mokyklų laikinai 
jau užsidarė.' O kurios moky
klos ir veikia, tai pagal vie
tos spaudos pranešimą, šim
tai mokinių nesusirenka.

šioje apielinkėje ta nelabo
ji spinal meningitis liga smar
kiai plečiasi, ši liga sukėlė di
delį neramumą visoje apielin
kėje, ne tik tarpe paprastų 
darbininkų, bet ir tarpe dak
tarų. Vietos daktarai darbuo
jasi, kad užkirst kelią ligai. 
Taipogi yra prisiųsta ir iš

daug pinigų buvo sutaupinta 
iš WPA skyriaus, žinoma, ne
pasakoma, kad tai buvo su
taupinta apskriaudžiant be
darbius. Daugybė darbininkų 
likosi paleisti iš WPA darini 
ponui James užėmus valdyt 
Pennsylvaniją. O kurib 
tuose darbuose, dabar 
gauna j mėnesį tik $48, 
toje $60.50. Tai.taip yra 
poma.

Yra planuojama taip 
bus sutvarkyti, kad kiek
lint daugiau būtų galima be
darbių sudėt į darbus, kad 
nors vieną ar dvi dienas galė
tų išdirbt į savaitę. Taip vis
ką sutvarkius, manoma da 
daugiau sutaupinti, nes be
darbis, nors dieną kur išdir
bęs, jau jis bus atimtas nuo 
pašelpos. Taipogi taip darant, 
darbininkai nebus prileidžia
mi 
jie

liko 
jau 
vie- 
tau-

dar-
ga-

Arktikos vandens srovių, 
kurios neša Arktikos ledus 
linkui Grenlandijos Jūros.

“Sedovo” plūduriojimo 
patyrimai turi milžinišką 
reikšmę nustatymui laivų 
plaukiojimo per šiaurines- 
arktiškas jūras.

“Sedovo” pranešimai apie 
kasdieninį orą tenai jau da
vė galimumų tiksliai išnau- 
dot tuos tolimuosius šiaurės 
vandenis laivų plaukimui.

to daktarų ir norsių, kurie čia 
darbuojasi, kad kaip nors 
greičiau užmušt tą ligą. Dak
tarų pranešimu sakoma, kas
dien būna vienas naujas susir
gimas, ir vienas iš trijų susir
gusių miršta.

Tokia padėtis sujudino ir 
apielinkės miestelių valdinin
kus, nes sirgimų skaičius di
dėja, o ligonių nėra kur pa
dėt, atskirt, nes tik Wilkes- ninkas Lloyd George dabar 
Barre yra miesto palaikoma, 
nors nedidelė ‘T 
Hospital.” Visur skundžiama-1 
si, kad pinigų nėra šiam rei-j 

i kalni, kad įsteigti atsakančią 
ligoninę tokioms ligoms gy 1 
dyt. Mūsų geroji valdžia tu-1 
retų tokiate dalykais

gaut “social security,” nes 
nebus skaitomi bedarbiais.

Vietinis.

Talkininkų Karas prieš So
viet! ją Būtų Jiem Pragaiš

tis, Sako Lloyd George

London. — Seniau buvęs 
Anglijos ministeris pirmi- I • 1 T" 1 T •« A
rašo, kad Anglija ir Fran- 

Con,tafti°us cija. tariasi apie karo žygius 
j prie§ Sovietus. Bet jis per
spėja anglų ir francūzų val
dovus, kad Anglijos žmonės 
priešinsis karui prieš Sovie- 

rūpin- j tus ii kad toks karas reikš
tis. Vietoje šelpt Finijos balt-! tų pragaištį Anglijos ir 
gvardiečius, turėtų paskirt Francijos imperijoms, 
reikalingą sumą pinigų ap- ————————--------------------
saugojimui vietos žmonių nuo Kiekvienas apšvietę bran- 
tokio pavojaus. ginantis žmogus privalo bū-

Mūsų gerasis gubernatorius ti dalininku dienraščio “Lai- 
ponas James didžiuojasi, kad Hvės” bendrovės-

Laisvai Praleis Angly 
“Liuosnorius” Suomijai

London. — Anglų ekono
mijos ministerija pripažino, 
kad Anglijos karo laivai 
sulaiko maistą ir drabužius, 
kurie siunčiami iš Ameri
kos į Lenkiją (daugiausia 
lenkam ir žydam).

Tokius siuntinius anglai 
sulaiko ir krečia kaip įta
riamą kontrabandą.

prileido prie valstybės 
socialdemokratus, 

tame lovyj šiltas, ska- 
j ovalas.
Ne Demokratija, o 

Demagogija
Tai buvo ne “demokrati- 

rusųiJa-” Tai buvo tikra dema-

nes 
nūs London, vas. 14. — Angli

jos iždo ministeris Simons 
pareiškė seime, kad Anglija 
jau laisvai leidžia visiem 
vyram virš 27 metų am
žiaus važiuot į Suomiją ka-raportų

i porcijai pasisekė £°gija, liaudies mulkinimas, riaut prieš Sovietus.slaptajai 
prisitraukti kai kuriuoš 
Suomijos piliečius, net kai į 
kuriu 
žvalgus veikėjus (as opera-j 
tives). Ta organizacija, esą, j 
veikusi per aštuonerius me
tus ir turėjusi 60 vyrų ir* 
moterų, su suomiu kapito
nu ir leitenantu kaipo lydė-’ . 
riais. Kapitonas nusižudė j 
prieš pat organizacijos ati-i 
dengimą, kaip sako rapor-; 
tai; kiti gi liko nužudyti.”

Ši žinia paimta iš Pitts- 
parsi-, burgh Press, Scripps-Ho- 

vokiecių war(p0 sindikato dienraščio, 
armiją, kad liaudį sumuštų, buris gina suomius reakcio-; 
ką ta ir padarė. Suomiai nierius, renka aukas Hoo- 
buržujai,—kaip reakcionie- verį0 fondan, nors tas dide- 
rius Mannerheim ir social- iįs darbas nekaip sekasi: 
demokratas Tanner, pasida- i per penkias savaites tesu- 
rę (su kaizerio pagelba) rinko mažiau, kai puspenk- 
Suomijos valdžia, išžudė į0 tūkstančio dolerių, 
daugiau kaip 25 tūkstančius Aišku, toksai kapitalistų 
žmonių. Jie tokiu būdu ti- dienraštis nerašys gerai 
kėjo, kad žmonės niekad apie suomių progresyvę 
daugiau neišdrįs nusikratyt i liaudį, apie revoliucionie- 
ponus nuo savo sprandų, rius. Jis nenori pasakyti, 
Bet jų tas tikėjimas per- kad patys suomiai ten toli- 
niek. Žmones laukė tik pro-urnoje šiaurėje kyla; jis pa- • 
gos ir rūstybę laikė savo I vadino juos rusais žvalgais, 
širdyse. Proga atėjo. So vie- Bet jis visgi tokiu būdu pa
tų Sąjunga matė visą laiką, sakė, ko nenorėjo. Pasakė, 
kaip kitos šalys prieš ją kad net suomių armijoje at- 
rengiasi kariaut, kaip gink- siranda karininkų, ką prieš 
luoja Suomiją, skolina ir savo valdžią eina, turi slap- „ 
dovanoja pinigus suopiių: tą ^organizaciją ir tt. 
kraujagerių valdžiai, kad o - ------
nesitaikytų su Sovietų Są- taip yra, tai pietinėje Šuo 
junga, kad būtų jai priešin- rijoje, kur yra visa kapita^ 
ga. Taip kilo dabartinis ka-Cistinė pramonė, dideli mie 
ras tarp Sovietų Sąjungos štai, tirštai žmonių apgy 
ir Suomijos. Suomių liaudis vęnti, be abejo, daug dau 
toje progoje sukilo prieš1 gjau. Yra suomių revoliucio 
savo senus kraujagerius ir menų, 
įsteigė savo valdžią.

Visų šalių ponai buržujai 
stengiasi išjuokti, kad tai 
neva ne suomių 
•valdžia, kad tai Sovietų 
Raudonosios Armijos kūri
nys. Bet nevyksta tiesą juo
kais sunaikinti. Jie patys 
savo laikraščiuose kartais 
nętiesiog pasako tiesą apie 
finų sukilimą prieš Manner
heimo valdžią.
Suomiai Revoliucionieriai 

Veikia
Nekalbėsime daugiau čio

nai apie liaudies valdžią,

liaudies

Jeigu tolimoje šiaurėje

areivius, kaipo

"Bet

ZzX-X*X'

užlaikyt na-

Ine

• Bet žiūrėk, kaip 1c vertės* 
elektros gali padėt jum 
mus, kada jūs išeinate.

Istorine Tiesa -
Da vieną dalyką pasako, 

ko neturėjo pasakyti, norė
dami meluot. Girdi, ta “ru
sų špijonažo” organizacija 
veikusi per aštuonerius me
tus. Tai svarbi istorinė tie
sa, tik iškraipyta. Mes len
gvai atitaisysim.

Nuo minėto baltojo tero
ro, kur išžudė 25 tūkstan
čius (kiti sako: net iki 70 
tūkstančių) žmonių, šita 
kruviniausią ir šlykščiausią 
diktatūra tęsėsi ir toliau, 
kad ir jau nebuvo kas žu
dyti. Visos partijos pasida- t

MiUa:\lk centas 
juk *al

Užsistatykitc kaa Antradieni, WEAK 7:30 iki 8 P. M.—Echoes of New

PARSIDUODA KOOPERUOJANČIOSE 
KRAUTUVĖSE. UŽSAKYMUS TAIP PAT 
PRIIMA MOŠŲ PARODŲ KAMBARIAI 

ARBA BILE TARNAUTOJAS SIOS 
SISTEMOS KOMPANIJŲ AMUANCI

DKAIKR

*J^*AAnfttAOCiO<»^jvwvV/»»

Šaldytuve per 6

York

Jis bus jusi} nakthiis sargas 
awns jūsų priebutyje arba priemenėje lempų 
(25-klų watte) per 1 valandas Ir 21) minutes.

B arba saugos maistą jūsų elektriniame 
valandas ir 45 minutes.

. „ta ta» itas tako »uk. ritaUtai takvod,

3 dienas. 21 valandą ir 30 minučių.
• arba kai jūs esate namie, galite turėt 5-kių minučių 

pauliškas maudynes is elekerinės Saulines Lempos.

nes elektros kainos ėjo fcemyn, iemyn, žemyn
* pagal vidutinę kainą gyvenamiem namam

Vidutinė elektros kaina , "p™"paskutinius dc-
Mieste atpigo daugiau kaip 2> nu • • \Vestche*U?ry
Rimt metų. Mūsų kostumieriai New Jorke ir^ 
sutaupo apie Sol,800,000 šiemet, , dabar jų su-jie būtų išmokėję 1029 metų kainomis ui oaiiai jų
vartojamą elektrą ir gesą

>
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AMERICANS CALL 
YOUTH FOR PEACE

WASHINGTON, I). C. — The following is the peace message 
adopted unanimously by the National Assembly of the American 
Youth Congress:

Message to the youth of the world.
We recall only eighteen months ago the representatives of the 

youth of 52 countries met with us here in America in the 2nd 
World Youth Congress. We dedicated ourselves to work together 
for world peace and for social justice.

Barbed wire is now strung between the countries of the world 
—barbed wire to hold back the power of common ideas, common 
needs and desires. But no barbed wire has the right to sunder 
our international fellowship, or to alter the great aims which we 
jointly treasure. Youth is not youth’s enemy.

Thus, we look with horror upon the inhumanity of those who 
by any measures seek to keep youth in the trenches or to drive 
the rest of us there. Some, under the banner of false moral 
issues, attempt to present the slaughter of youth as a holy cru
sade. These are the few who have never scrupled to set aside 
the needs of humanity in the interests of their own special pri
vilege and profit. They sell the murderous instruments of war; 
they encourage the spread of war; they urge loans and credits 
to warring governments so that a million wasted lives may re
plenish their coffers. They fill our press, they poison the very 
air with their noxious hysteria.

Once before our country poured materials, money, credits and 
wasted ideals into a holy crusade; our fathers’ generation was 
decimated. We have learned our lesson. Today the millions of 
young people of the United States of America are ashamed that 
there are Americans who coin the tainted money of death. We 
affirm that young America will not be trapped by them into 
the war, or into countenancing prolongation of that war.

Heed our message, young people of neutral countries. Let us 
prevent the spread of this war, let us help our brothers out of 
the trenches—and let’s not help ourselves in.

Young friends and. fellow-Americans of the Western Hemi
sphere. We are proud and grateful that you are prepared to 
work with us hand-in-hand for our common peace and freedom 
and security despite the great wrongs done by certain of our| 
countrymen. We pledge to try to be worthy of your faith in the 
young people of North America and to struggle unceasingly 
against any attempts at your subjection and domination for the 
sake of greater profits to be made from your hills and your 
fields and from the sweat of your brow in this time of war. 
And to the embattled people of China we wish to express our 
deep admiration for the way in which you are rebuilding your 
land and bring a new era of culture and freedom to your people. 
In this great work be assured of our sympathy and our solidarity.

Yes, today, just as at Vassar College, one and a half years ago, 
we -reach out our hands in friendship and good faith to the youth 
of the world. We know that the peoples of all lands do not seek 
war, do not seek profit from war, cannot profit from war. Here 
and now we solemnly renew our sacred pledge to the youth of 
the world; we swear that we will not rest until the slaughter of 
our generation is stopped. The peoples want to live in peace and 
security. They shall not be denied.

FRANKLY SPEAKING...
. BIRUTE FULTON.

The Tragagoor of Lurna Dome er pictures in the Tiesa E. S. were 
The pilra-snik sted boln ’n talr, honeys. I ,wish we could afford 
When das comras, depoor the walr, more of similar type. Why the 
A snadem goor came grife and sdule overcoats in the reading room and 
To grooze into the swirzy sjule. study?...

, Mrs. Roosevelt remains a mar-
A tinky peerl pront down her greep. tyr press photographers’
Her prost infab she glocked to neep. cause Either she’s flavoring • her 
Salmur! she cried, afeel der snee, ]įpStick, gulping a hunk of beef 

And turled herself, debee, debee. | steak, or thinking of the Republican
Monet Pictures:—

That copywriter’s dream and our 
nightmare haunting the subways 
advertising cough drops is not only 
an eyesore but an insult to our in
telligence. “Sandy throat!'’—phooey! 
The guy looks like he’s in the last 
throes of death and you’ll do me a 
favor by ignoring the brand even 
with pneumonia.....

All’s quiet on the Mass.-Chicago 
LDS front. I can recall when the 
Laisve E. S. carried an article every 
issue extolling the virtues of one 
section or another, and now.. . 
Anger is a positive force, driving 
people to prove that the other is 
wrong. Now that a certain person 
has buttoned up her lip the fury 
has died down and everything’s 
nice and calm again ...

I read Portia’s ^peech with such 
sadness and soulful appeal that my 
broken-down Hamlet of an English 
teacher didn’t have the heart to 
flunk me. “No book reports, no test, 
no compositions!” he said, “Young 
lady, your work was very unsat
isfactory.” I nodded humbly in 
agreement. “But I passed you,” he 
added. I nodded again, perfectly 
miserable for him and perfectly 
happy to have gotten the credit. I 
took advantage of him, for no one 
knows better than I his secret, soul 
ambition. Thanks Mr. Reardon! He 
wrote “Grandfather’s Thanksgiv
ing,” which just about snook the 
literary pillars of Massachusetts, 
and paved the way for a brief 
career in Hollywood writing scena
rios for Tom Moore and Mary Miles 
Minter...

I made shorthand with flying 
colors. Ninety-five, no less. What 
if I did flunk American History! .. . 
I used to think people were blessed 
with a sureness in life; then I saw 
the sky, the clouds and the stars 
came out and, I was just 14, and I 
wondered: Where did I come from? 
How far does this stretch? What 
is beyond it? Where would I go? 
Now on my birthday, it doesn’t 
seem important anymore ...

The Montello gLiDerS’ headquart-

Party, judging by most of the can
did shots. It took a school boy to 
get her charming, mellow smile in 
a shot printed in “Life” ... A young 
housewife continues to be embar
rassed by such questions as: What 
cut? Loin or rib? and “Fricasse or 
roasting?” dashed off by unfeeling 
butchers. She blushed and fumbles 
sparring for time and at six-thirty p. 
m. the master of the house sits 
down to franks and beans again ...

A. Y.’s “Something Different in 
Our Lithuanian Theatre” in the 
Tiesa Eng. Sec. gives a compre
hensive analysis of Walter Kubi
lius’ play “Lietuva” plus production 
problems and a plea for more ex
perimentation . . . After listening * to 
the English renditions of Italian 
operas I wish someone would re
write the formal, stilted, 19th cent
ury English score. One of the 
worst phrases, jarring the ear is: 
“Un-re-qui-i-ted love. ..,” in the 
quartette from “Rigoletto”.... A 
popular song in double talk would 
just about hit the spot now...

Someone is tittering behind his 
hand at my supposed naiveness. 
That’s O. K. I like to see people 
happy, far be it from me to spoil 
the fun ... The press photographers 
exhibition is running its prize and 
select shots this whole month (till 
the 25th) at the Empire Statp 
Building. Admission — free . .. The 
girls can visit the Metropolitan 
Museum of Art and feast their eyes 
on the exhibition of cosmetics and 
beauty aids from the time of the 
Egyptians. The boyfriend can come 
along and discover to his dismay the 
males excelled the females in the 
use of adornments, dyes, . wigs, 
paints, powders, etc.........

ANSWERS
1. The Lane Sisters.
2. Iowa.
3. Indianola.
4. Mullican.
5. Rosemary and Priscilla.
6. Fred Waring.
7. Warner Bros. . .

8. “Four Wives,!’

Answers on bottbm of second column.

MAN ABOUT TOWN
by JOSEPH SACAL

WE CONTINUE with our se
ries of stories heard around 

our Lithuanian lodge clubrooms and 
barrooms. We came upon many 
Strange but true revelations.

As for instance: there is a great 
variety of slang names by which 
our people and clubrooms are called. 
In this article we deal specifically 
with Pittsburgh because of our 
fingertip information bureau and 
our contact with* various people.

As many of you may know, 
Pittsburgh and the surrounding 
area, such as McKees Rocks, Am
bridge, Wilmerding and a host of 
other nearby cities, are well-stocked 
with Lithuanians. Naturally, there 
must be a Lithuanian club in that 
vicinity.

Now let us proceed with our sto
ry—among the other nationalities 
in these cities and towns, the com
mon name applied to the Lithuani
ans, Slovaks, Poles and Russians is 
“Hunky.” The name, I imagine, 
speaks for itself. Why all these na
tionalities were thus named and 
thrown into the same category is, 
I believe, because of the interming
ling and close relationship that ex
ists among them, plus a common 
knowledge of each other’s language 
and culture.

We find that the Lithuanians are 
regarded as a hard-working people 
—with a great yen for entertain
ment which usually takes place in 
the local clubroom. Singing bois
terously, dancing the polka with a 
thumping that makes timbers quiv
er and sway, followed by a sip of 
liquor before, after, and in between 
all the doings. Well, that’s the us
ual course for a happy weekend.

Because of their boisterous (but 
harmless) entertainment, they were

Pittsburgh News
PITTSBURGH, Pa.—The Valent

ine Banquet came and went. Con
gratulations to the cooks who 
worked so hard to make it such a 
success. Have- you heard any com
ments ? Well I have, and believe 
you me, they were very compliment
ary ones too.

Esplen adults, EspLenDerS and 
beLveDereS certainly gave wonder
ful cooperation all evening. That 
was the biggest help to make this 
banquet such a success. x Most of the 
credit goes to the following:

1. To Adult Branch for the use of 
the hall.

< 2. The cooks,. Allice Mažeikis, 
Bess Orman and Katherine Vainon.

3. The liquid passers—Al Kairys 
and Suey Chestnut.

4. The cashier, Mary Orman.
5. The waitresses from both ES- 

plenders and Belvederes.
6. The ticket and raffle sellers.
7. The check room helpers.
8. Last but not least, the Master 

of Ceremonies—Joseph Sacal.
Esplen Adults walked away with 

the prize raffles. Wilmerding and 
Ambridge were also present and 
seemed to be enjoying every mi
nute of their stay. Come again, we 
enjoyed your company.

You will read more about the 
banquet in the coming issue of 
“Tiesa.” .

—o—
VERY IMPORTANT DATE

February 24th, the last Satur
day of the month, the Greater 
Pittsburgh Council is to hold its 
monthly meeting. At this meeting 
we hope to see Wilmerding, Am
bridge, Esplen, Soho and North 
Side.

Read more about it in the next 
issue of tbe L. Y. S., for the time 
and place.

Belvedere’s Reporter,

looked upon as a tough, ready to 
fight group. Probably that is the 
main reason why their clubrooms 
are named as they are.

A small town on the outskirts of 
Pittsburgh, with a goodly crowd of 
Lithuanians, was at one time one 
of the toughest areas because of 
its domination by a racketeer out
fit. The “Vopes”, as they were 
called, controlled and directed the 
town’s livelihood by blood and 
thunder. Fortunately they met 
their end in the same way. An 
opposition group laid two of the 
brothers low with a hail of bullets. 
Even today it still is called “Little 
Chicago.” A building reminiscent of 
the old frontier days, a replica of 
Western housing with their false 
fronts, such is the appcarence of 
the Lithuanian hall in this town. 
Situated on the “other side of the 
river,” the area in which the hall 
is located is populated by people of 
lower incomes. The territory is 
considered to be very tough. Natur
ally in that case in order to keep 
up its so called reputation, the 
Lithuanian hall is named “Barbary 
Coast,” in conformance with the 
reputation of that territory. Facts, 
however, prove otherwise. Since the 
“Vopes” have been eliminated, its 
people, including the Lithuanians, 
are quiet and home loving.

We still must remark on this 
small town even though the refer
ence be not on Lithuanians. The 
city at present is more or less 
controlled by the Westinghouse 
Electric, and their monstrous plants 
at which a great part of the pop
ulace earn a living. The gateway 
to this city is a mass of bridges. 
Just recently the “Westinghouse Me
morial” bridge, a magnificent struct
ure of concrete and steel, was 
erected.

This structure instead of being ad
mired as a thing of beauty and the 
power of man, has become a ghast
ly object since the suicide of a girl. 
Since that time it has become a 
suicide’s dream with more and 
more “customers” patronizing its 
tremendous heights.
1 Moving on to our slang name 

(Continued on page 7)

New Havens Band 
Wagon Rolls On
•\

NEW HAVEN, Conn.—It’s over 
two weeks since the New Haven 
Band Wagqn made its first stop 
and there has been no word, in the 
paper regarding the card party 
held by the . chorus. There haye 
been several doings in our group 
the past7 few months but as yet 
no word from our rfegular corres
pondent. Seems to me that she is 
sadly 'neglecting her duty.

Now regarding the party rpen- 
tioned in the above paragraph. A 
fairly large number of people at
tended and each and everyone had 
a good time. The affair lasted till 
late in the evening and when the 
time came for everyone to .part 
and go to their respective homes, 
all had tired but happy smiles on 
their faces. This time I wish to 
give my heartiest congratulations to 
each one that was on the commit
tee for their fine work in making 
the, affair so successful. Many 
thanks to the members for doing 
their share of work and coopera
tion.

The Band Wagon is moving along 
once more so it’s time for me to 
hop aboard and join the smiling 
faces. You wilFhear from me again 
in the /tear future, sq till then I 
remain your,........ . ?' ........ ......

Publicity Agent.

American Youth Will Not be
Tricked Into War, Say

Pilgrims to Washington
____________ E----------------------------------—

“The Yanks Are Not Coining” Slogan 
As 5,300 Denounce War Steps

WASHINGTON, D. C. — Over 5,300 youth from all parts of 
the country met in the nation’s capital last week to voice their 
determination that this time “the Yanks are NOT coming !”

By a unanimous vote of 92 representatives of national orga
nizations and of local Youth Councils, the Youth Congress As
sembly in its message called upon the young people of neutral 

the®---countries to “prevent 
spread of war, let us help our
brothers out of the trenches — and 
let’s not help ourselves in.”

The A.Y.C. assembly, which put 
into concrete action the thoughts 
and hopes of all the delegates who 
attended the Citizenship Institute, 
took these actions:

1. Adoption of a proposal by Cu
ban youth groups that the young 
people of the Americas, North, 
Central and South, hold a joint con
gress to map plans to keep the 
Western Hemisphere out of the war.

2. Designation of April 6, anni
versary of American entry into the 
First World War in 1917, as the 
date for youth demonstrations 
throughout the country to keep the 
United States out of war.

3. Approval of the offer of John 
L. Lewis for closer cooperation be
tween the Youth Congress and the 
CIO and Labor’s Non-Partisan 
Committee with immediate nego
tiations to begin tombrrow.

4. Campaign for passage of the 
American Youth Act with a drive 
for petitions and for the holding 
of congressional hearings on the 
bill as its outstanding features.

5. Setting up of Civil Liberties 
Committees throughout the coun
try to “keep an eye” on the anti- 
Democratic activities of the Justice 
Department and on anti-Semitic 
propaganda as well as to work for 
passage of the anti-lynch bill.

, Youth Move On
With these moves American youth 

indicated that they were not 
swayed by the speeches of the 
President and Mrs. Roosevelt. In 
fact, it appears that young people 
are rejecting the Administration’s 
swing to war.

President Roosevelt regarded as 
"unadulterated twaddle” the resolu
tions on war passed by youth 
groups. This was suitably answered 
by John L. Lewis who declared that 
youth ■ have a great stake in the 
welfare of their nation and he 
urged them to keep on in their 
work.

In his powerful speech John L. 
Lewis criticized the reactionary do
mestic policies and the war-monger
ing foreign policy of the President. 
He also offered a proposal for col
laboration between youth and labor

in the legislative and political field.
Although no special resolution 

was adopted by the assembly on 
the question of war loans to Fin
land or to other belligerents, the 
peace message to the youth of the 
world made plain the opposition of 
the Youth Congress to the war 
and to all steps that lead to war.

Joseph Cadden, secretary of the 
American Youth Congress, who de
scribed the events of the closed 
sessions of the assembly to news
paper men, declared that all of the 
important, decisions were passed 
unanimously.

Cadden said that letters would 
be sent to the A. F. of L., the 
Railroad Brotherhoods and the 
Farmers Union asking for collabor
ation with the Youth Congress on 
legislative issues on which there 
was ground for agreement.

The Youth Assembly urged parti
cular caution against all steps fn 
the suggestion of civil liberties 
which could be used to lead the 
United States into war.-

Particularly stressed as objects 
of suspicion were the various left
overs from World War legislation 
•which would permit the President 
to control the radio and the press 
overnight.

Opposition was voiced against the 
Dies Committee as well as against 
any actions by the Justice Depart
ment which deprive minorities of 
their civil liberties.

Support of legislation extending 
civil liberties 'J such xas the anti
lynching bill and measures to do 
away with the poll tax were ap
proved by the delegates.

The sixth Annual AYC Congress 
will be held next July at Lake Ge
neva, Wisconsin, at the camp of 
the Young Men’s Christian Associa
tion.

The Epic of Lithuania
_____ E----------------------------------------------------------------------- -------------------------------

CHAPTER VII

KEISTUTIS AND HIS son, Vy
tautas, conducted partisan 

warfare against the Teutonic Or
der in the 1370’s. Supply and 
communication lines were cut. 
Every hill and tree hid a Lithuanian 
who harrased the knights. The 
Liths were wise in warfare, they 
avoided the knights in open battle 
but their gad-fly bites were sharp 
enough to make the knights quit 
their deeper seizures.

It was these guerilla tactics that 
made the names of Keistutis and 
Vytautas go down in Lithuanian 
history. The heroism with which a 
small group of men resisted the 
best soldiers of Europe gave the 
Liths wide renown for courage and 
audacity. The father and son were 
revered throughout the country. The 
two became, for this, the greatest 
figures in Lithuanian history.

Jagiello
In 1377 Algirdas died and left 

his empire to his son Jagiello (Jo
gaila). Keistutis accepted the last 
wish of his brother for he believed 
that the son would follow in the 
father’s footsteps.

But Jogaila had othei’ ideas. He 
thought of the hopelessness of 
constant warfare with the knights, 
and he wanted surer guarantees of 
peace. Lithuania was cut off from 
contact with the West by Memel, 
which was now in the hands of the 
Germans. If Lithuania were to 
prosper, Jagiello thought, she must 
get favorable pacts and alliances 
with the Teutonic Order and the 
European nations.

Following this policy Jagiello 
turned his attention to -Europe. He 
believed the destiny of Lithuania 
lay in the West, not the East.

Let us digress, just for this mo
ment, and toy with the picture as 
to what might have happened. 
Suppose Lithuania expanded along 
the Baltic coast and not the Rus
sian interior? Suppose every effort 
was made to make Lithuania a 
European power instead of a Near 
Eastern duchy ? She would have 
prospered in trade, She would have 
exchanged culture and knowledge 
with Europe. She would have be
come a great nation and the .course 
of history would have been on ra 
different road. —

The Separation
Jagiello’s brothers disliked his 

Western policy and refused to ac
cept his rule. In order to strength
en themselves against his might, 
they aligned themselves with Mus
covy’s princes.

Keistutis tried to follow a middle 
path. He did not want to see 
Lithuania separated into two war
ring parts. He did not want the 
division of Lithuania to be the cause 
of its destruction. Keistutis tried to 
bring, peace among the brothers.

Both Keistutis and Jagiello

signed in 1379 a ten year non
aggression pact with the Germans. 
Keistutis did this to give his soldiers 
a rest and to give Lithuania a 
chance to stop the fratricidal com
bat going on among its leaders.

But Jagiello was too far separat
ed from his brothers. He began to 
dream of a great empire of which 
he was emperor. But before this 
could be accomplished Keistutis, 
Vytautas and all the other Lithua
nian princes had to be killed.

Intrigue
His brothers having aligned them

selves with Moscow, Jagiello there
fore had to get allies in the West. 
The Teutonic Order, he found, was 
more than willing to take advant
age of' the schism within Lithuania.

Jagiello made a secret alliance 
with the Germans without Keistu
tis’ knowledge. But the white- 
bearded patriarch was a clever man 
too. He learned of Jagiello’s be
trayal and closed in with his troops 
upon Vilna.

Jagiello tried to bluff his way 
through. Keistutis was weakening 
but soon the proofs of Jagiello’s 
treason were uncovered. In a hid
den corner of the castle were found 
the secret documents proving Ja
giello’s pacts and alliances with 
the Knights.

The jig was up. He had little to 
expect but' death. Jagiello there
fore threw himself upon the mercy 
of Keistutis. The old man was a 
great soldier but a soft ruler. His 
heart grew weak at the sight of 
Jagiello begging for his life. /

Jagiello and all his family, and 
all his friends and co-conspirators, 
were released and pardoned. Keis
tutis believed that they would now 
be loyal to him and their country. 
But Jagiello never forgot the hu
miliation he suffered.

The Seizure of Power
Jagiello was ousted ^from the 

government but he still maneuv
ered to recapture power. During 
one of Keistutis’ expeditions, Ja
giello seized control of the capital 
and the larger Lithuanian cities.

Vytautas, unable to get back Vil
na, warned his father of the cou
sin’s act. The soldiers of Keistu
tis and Vytautas joined and together 
they marched against Jagiello.

It was in 1382 and the combined 
forces of Vytautas and Keistutis 
were ready to clash with the sol- 
dierš of Jagiello.

Seeing that in open battle he 
could never vanquish his uncle and 
his cousin, Jagiello sought other 
methods.

Just before the battle he sent a 
messenger to the aged Keistutis 
asking him to arbitrate for peace 
under an armistice. Keistutis and 
his son willingly accepted and with 
a very small fqrce went to Jagiello 
to discuss terms.

Assassination
Once in his hands Jagiello 

dropped the mask and put Keistutis 
and Vytautas in chains.

Keistutis was taken to Krėvės 
giello, he was murdered. Birute, his 
prison. There, by the agents of Ja- 
wife, was strangled. Vytautas was 
put in prison where he stayed for 
two years and then managed to 
escape, disguised as a woman.

The’ body of Keistutis was brought 
back to Vilna and he was given 
a great man’s burial. Jagiello spread 
the word that Keistutis committed 
suicide. Keistutis was placed upon 
his horse and all his personal be
longings set by his side. A huge 
funeral pyrą was made and Lith
uania’s greatest leader went up in 
smoke.

(to be continued)

Package Party 
In Baltimore

BALTIMORE, Md.—The ALDLD 
held their Package Party last Sat
urday at the Lithuanian Hall. And 
what a party, boy oh boy! From 
hot dogs to live dogs and I can 
say that everybody did have a good 
time. Young delegates came home 
from the Washington Youth Pil
grimage all wet from the rain, but 
they did not mind for they had a 
swell day.

What happened at the party:— 
The blondes were having a good 
time chasing around the new mem
ber, J.' K.... Charles was trying 
to break the floor dancing ...

J. B. was so tired that she looked 
ill.. . Virginia was full of fire ... 
Our music teacher . looked very 
lonely. I guess he’s going to be an • 
“old maid”! Al sure enjoyed his 
packages. Try using the gifts, they 
will do you good.

Mrs. J. sat on all the chairs in 
the hall. Talk, about our little A. 
Giedrio, full of life, who did not 
mind it even if he did get wet in 
Washington. As soon as he\ got 
home he started talking about the 
Congress ... Sh .. . Sh ... A secret, 
Mr. S. M. has a wife from Brook
lyn, N. Y. Best of luck, S. M.

• J. P. sure was happy when she - 
received the flowers. Wonder who 
sent them to her...

M. D. is still fighting with the 
boys. Wonder if it's love. J. B. 
received so many packages, that 
poor fellow, and could not use any.

The dance lasted till late and all 
were tired—but our young delegates 
got up early Sunday and on to 
Washington they went.

Do not forget now we all have 
to get ready and start working for 
the Laisvė picnic. Hope it will be 
a success, • . ‘

P. S. Eyes will see you all at 
Lithuanian Hall. -—Eyes.

■i



LietuviŲ Kiiro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenių,sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

NEW JERSEY LIETUVIŲ
RADIO PROGRAMA

Iš Stoties WHOM 1450 KIcs.
Kiekvieną sekmadienį 9-tą valandą iš ryto.
Visados būna graži dainų programa ir orkestrą.

■Girdima New Jersey, Pennsylvanijos valstijose ir plačiai Didžiojo 
NeW Yorko apielinkėje.

Dėl pasiskelbimų prašome kreiptis į programos vedėją:

JUOZAS RATKUS
309 HARRISON AVE. HARRISON, N. J.

Binghamton, N. Y Detroit, Mich
D. M. šolomskas

L.” Korespondente.

SCRANTON, PA

(Bus daugiau)

Laisvoji Sakykla

Greitieji an-

i

vasario, 
traukite

vaidy- 
klausė

Nuo-Red. Ačiū už pasižadė
jimą, rašinėti. Tačiau prašome 
redakcijos žiniai prisiųsti savo 
adresą, nes kitaip negalėsime 
raštų sunaudoti.

---- - -------- ...

nepamiršt. Ne
praslinko, kaip

Segtas puslapis Penktad., Vasario 16^1940

(Tąsa)
-v

Toki tai Baltarusijos kandidatai. 
Toki ir Vakarinės Ukrainos. Vis tai seni 
kovotojai ir kovotojos. Darbininkai, val
stiečiai, daktarai ir kiti -ištikimi liaudies 
sūnūs. Lvovo miesto tarybos pirminin
ku yra šaltkalvis Petrovski. Kitur toki 

’ patys liaudies mylimi kovotojai.
* *

Kada Vakarinėj Ukrainoj ir Baltaru
sijoj veikė laikinoji valdžia, tuo kartu 
ėjo rinkimai atstovų į seimą, tai liaudis 
jau keitė gyvenimo padėtį. Darbininkai 
ėmė į savo rankas gelžkelius, fabrikus, 
dirbtuves, rinko savo komitetus, kurie 
su pagelba atvykusių iš Sovietų Sąjun
gos specialistų leido fabrikus darban.

Valstiečiai konfiskavo dvarus ir ponų 
žemes. Stanislavo vojavodsvoj 630 dvar
ponių, vyskupų ir kitų žemės 'savininkų 
turėjo 60 nuošimčių’ visos žemės. O virš 
200,000 valstiečių tik po ,| dešimtinės da
lį. Į trumpą laiką ten valstiečiams išda
linta 97,700 hektarų buvusios ponų že
mės. ' •

Tik Novogrudsko apskrityj atimta že
mė nuo 2,654 dvarponių 304,900 hektarų 
ir į mėnesį laiko po lenkų ponų valdžios 
nuvertimo išdalinta valstiečiams. Tame 
pat apskrityj ne vien senos mokyklos ati
daryta, bet 144 naujos, pradinės ir 18 

’ .aukštesnių atidaryta, joms pavedant po
nų ir turčių buvusius namus. Tik aštuo- 
niuose apskričiuose laikinoji darbo žmo- 

/ nių valdžia pasiuntė dirbti per 5,000 kva
lifikuotų kultūros darbininkų, jų tąrpe 
214 mokytojų, 160 gydytojų ir kitokių. 
Tuo pat kartu miestuose atidarė 25 nau
jas ligonines, o sodžiuose 12 naujų ligo
ninių ir 60 sveikatos punktų. Novogrud- 
ko apylinkėj valstiečiams išdalino 23,000 
buvusių ponų karvių, 9,000 arklių ir 
daug smulkesnių galvijų.

Taip prasidėjo naujas gyvenimas, nau
ja tvarka. * *

Tuščias sodžius Grigorovcų,—rašo P. 
Lidovas.—Visi nuėjo į dvarą buvusio po
no Kosinskio. Jau temsta. Eina žmonių 
minia. Jie velka ilgą, iš kelių kavalkų 
surištą virvę. Ištiesia ją ir į žemę įkala 
pušinį kuolelį su užrašu vardo. Paskui ir 
vėl tas patsai pasikartojo—dalinasi po
no žemę. Taip eina revoliucija Vakari
nėj Baltarusijoj.

Kiek toliau stovi jatfnas vyras su po
pieriais. Pas jį surašąs vardų, kas turi 
gauti žemės. Susitarė, kad kiekvienam 
bežemiui duoti po penkis hektarus že
mės, o mažažemiams dadėti, kad ir jie

Kas nežino iš lietuvių 16- 
tos vasario dienos?

Aš manau, kad neatsirastų 
tokio lietuvio, kuris nežinotų 
šios reikšmingos Lietuvai die
nos. Gal koks visai tamsuolis, 
kuriam yra nieks nesvarbu, 
apart alučio ar šnapselio. Tai 
tik toks žmogus gali nežino
ti tos brangios dienos. Bet 
visi susipratę lietuviai privalo 
tą dieną žinoti ir ją kaip kas 
gali paminėti. Tai yra visų 
mūsų prievolė. Patartina vi
soms draugijoms susiburti į 

z vieną, užmiršt savo skirtingas 
pažiūras—nuomones' nors vie
nai dienai. Ir pasistengkit 
kaip galint iškilmingiau at
švęst nepriklausomybės pami
nėjimą mūsų brangios Lietu
vos.

turėtų po penkis. Kada kuris gauna že
mę, tai sekretorius ties jo vardu pasta
to ženklelį, o ant kuolelio jo vardas už
rašytas.

Ponas turėjo 250 hektarų žemės. O 
daug valstiečių buvo bežemiai. Kada visi 
gavo po 5 hektarus, tai tada dar pridėjo 
tiems, kurių žemė yra prastesnė.

Žemės dalintojų priešakyj yra Jonas 
Balandis. Tai jis rugsėjo 22 dieną iškėlė 
raudonąją vėliavą ant savo namų, kaip 
tik sužinojo, kad artinasi Raudonoji Ar
mija. Tuo kartu prie jo namų prisiarti
no trys lenkų raiteliai. Jonas Balandis 
nutvėrė šautuvą, davė du šūvius ir len
kai pabėgo. Trys dienos vėliau į Belsko 
apylinkę atžygiavo Raudonoji Armija. 
Jonas Balandis tapo valstiečių biednuo- 
menės komiteto pirmininku.

Tuo kartu, kaip vyrai dalinosi dvaro 
žemę, tai moterys kasė dvaro bulves. 
Dirbo visos bendrai, paskui dalinosi iš
kastas bulves maišais. Nesusipratimo 
nebuvo. Priešingai virš jų galvų'plaukė 
džiaugsmo daina:
“Joks pasaulyje darbas nebaisus 
Dėl vargdienių pūslėtų delnų, 
Kas nesės, tas nepjaus gausių vaisių. 
Nebus ponų, nei ponų bernų!”

Taip buvo Grigorovcų sodžiuj, taip 
buvo visoj Vakarinėj Baltarusijoj ir Uk
rainoj. Valstiečiai dalinosi dvarus, dėjo 
pagrindus teisingam, broliškam gyveni
mui, kad patačius namą, kuriame nebus 
išnaudojimo. * * *

Taip buvo žemės ūky. Taip buvo ir 
fabrikuose. Gainovkos miestelyj yra vie
nas iš didžiausių medžio apdirbimo fab
rikų. Jis apdirba medžius iš Baltstogės 
girių. Čia gali matyti šimtamečius ąžuo- - 
lūs, klevus, egles, pušis ir kitus medžius, 
iš kurių gamina langams rėmus, duris 
ir kitas reikmenis. Čia dirba arti 2,000 
darbininkų.

Šis fabrikas priklausė lenkų valsty
bei, o dabar jį valdo darbininkai per sa
vo komitetą. Jie davė jam Klimo Voro- 
šilovo vardą, tai yra, Raudonosios Armi
jos maršalo. Lenkų direktorius ponas 
Tvardo pabėgo, bet Pinsko mieste jis su
imtas. Fabriko komitetą sudarė 22 dar
bininkai, 9 patarnautojai ir 1 inžinie
rius. Sekretoriaus pareigas eina. Jurgis 
Galko. Komitetas tvarko kuo puikiausiai. 
Taip yra medžio apdirbimo fabrike, taip 
ir su kitais fabrikais ir dirbtuvėmis. Di
džiuma kapitalistų išbėgiojo, o kurie ir 
nesuspėjo, tai su jais daugiau niekas ne
siskaito.

valdos. Į tai pažvelgę 
turime tėvynei atleist, 

ir santvarka jos vidujinė 
nekokia. 'Aišku, mums 

nepatinka 
vyriausybės

mūsų brolių, 
norim, trokš- 
būtų laisviau

esam lietuviai. Kad ir ne kas 
toj Lietuvoj yra, bet mes pri
valome jos 
daug metų
Lietuva yra atgavus savo ne
priklausomybę ir savarankiš1- 
kai 
mes 
kad 
yra
darbo žmonėms 
perdidelis jos 
spaudimas 
seserų . . . Mes 
tam, kad jiems
gyventi tėvynėje. Kad jie ga
lėtų savo mintis laisvai reikš
ti, taip kaip mes čia galim. 
Mes norim, kad iš kalėjimą 
ir iš tų. baisių fortų (karo lai
kuose iškastuose fortuose da
bar yra kai kur įrengti kalė
jimai) būtų paleisti mūsųrtbro- 
liai, seserys, kurių prasikalti
mai yra visai menki. Jeigu jie.1 
reikalavo geresnių darbo sąly
gų ar pr'ašė padidint algos, 
kad galėtų geriau išmaitinti 
savo šeimas, tapo paskelbti 
kaipo sukilėliai prieš vyriau
sybę ir t. t. . Ir sugrūsti kalė
jimuose pūti. O kai kas tapo 
sušaudytas ar dujų kameroje 
užbaigė savo dienas, dėl lais
vės—žmonijos gerovės.

Skaudu prisiminus tai visą. 
Turime mes visi lietuviai susi- 
būrti į vieną grupę, nesigailėt 
savo jėgų. Stengtis kaip' nors 
padėti savO broliams. Neuž-

Bus Svarbios Prakalbos
Męs labai laukiame mylimo 

svečio drg. D. Šolomsko, Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
Ceątro sekretoriaus,. kuris 
grįždamas iš Rochesterio čia 
sustos ir pasakys prakalbą va
sario' 20 dieną, 6:30 vai. va
kare. Prakalbos įvyks lietuvių 
žemutinėje syetkinėje. LLD 
20 kuopos komisija rengiasi iš 
visų spėkų sukviesti skaitlingą 
publiką. Drg. šolomskas kal
bės svarbiais šių dienų klausi
mais, liečiančiais visus darbo 
žmones. , v

Visus kviečiame skaitlingai 
atsilankyti. *

Rengimo Komisija.
Lietuviai Moksleiviai

Sausio 29 dieną baigė 
Woodrow Wilson Junior High 
School 50 mokinių. Tarpe jų 
yra 11 lietuvių jaunuolių. Jų 
tarpe yra trys garbės moki
niai, 2 mergaitės: Florence 
žvirbliute; Genavaitė Adomai- 
čiutė ir J. Balčius. Ypač Flo
rence žvirbliute labai atsižy
mėjo savo gabumais ant visų 
punktų ir už tai gavo garbės 
ženklą — špilkutę ir dar kitą.

O kiti baigusieji virš minė
tą mokyklą, yra šie: M. Čer- 
niutė, S. Kasmauskaitė, A. Li- 
sackiutė, P. Jozapaitis, Ed. 
Sedleckas, V. Kazlauskas, P. 
Tamošiūnas ir V. Butkauskas.

Geriausio jums visiems pa
sisekimo aukščiau siektis mok
sle!

Apie Darbus ir Darbininkų 
Būklę

Jau ‘pereitais metais De
troite darbai’labai iš lėto kru
tėjo, o čia buvo eilės streikų, 
darbdaviai visu smarkumu 
stojo piestu nukapoti darbi
ninkams algas, laužyti unijas, 
ypač CIO. Stabdė darbus, 
laužė unijų kontraktus, provo
kavo darbininkų masinius mi
tingus, idant juos atitraukus 
nuo organizacijų, unijų, ir ko
munistinės veiklos. Girdi: 
Jūs, žmonės, nedirbat, todėl, 
kad išeinate prieš darbdavius, 
kurie jumis maitina, o klauso
te Maskvos įsakymų.” Tai bu: 
vo be galo ir saiko varoma 
agitacija, prasidedant miesto 
majoro rinkimams ir jiems 
pasibaigus, šiandien darbinin
kai labai aiškiai permato tų 
baronų mandrybes, jie tvirtai 
laikosi unijose ir kituose iri- 
dustrijiniuose rateliuose. Per 
pereitus metus vieni buvo 
streikų kovos lauke, kiti at
leisti 
alkį, 
ėmė 
stojo
š.m. darbai visai 
General Motor 
dirbtuvėse ir jų skyriuose at
leidžia darbininkus, kaip vy
rus, taip moteris. Iš po strei
kų Chryslerio dirbtuvės su
krutėjo gyviau, bet neilgam, 
jau vėl apsireiškimai rodo, 
kad apsistos. Iš tūlų skyrių 
darbininkai išsireiškia, kad 
dąrbai mažėja.

Dar

iš darbo kentė šaltį ir 
Bet tuom patim kartu 
lekciją iš darbdavių ir 
į unijas. Sausio mėnesį 

pablogėjo. 
Co. visose

ket A. P. ■ (Atlantic Pacific), 
pristatyta daugybė baksiukų 
baltagvardiečiams suomiams 
aukas rinkti.

Keista ir apgailėtina, kad 
yra žmonių, kurie visai per 
nesupratimą meta savo centus 
į tas škarbunkas amžiniems 
žmonių priešams. Pastebėk to
kiems, tai, girdi: “čia tik 
‘taksai’ ir viskas.” čia jau tie
siog nuostabu ir tikra misteri
ja! Jums, darbininkai, jokių 
taksų nieks negali nurodyti 
atskirai į tokias škarbunkas 
mest. Už prekes taksus iš sy
kio paima ir gaunate kvitą, 
tai ir viskas. Reikid suprasti, 
kad čia atskiras reikalas ir ne 
darbo žmonių reikalas, bet--------------------------------------

turčių, kurie neria kilpą ant 
kaklo Suomijos liaudžiai su 
jūsų pačių sumestais centais! 
Tai būkim atsargūs, pagalvo
kim, ką darom! Kuomet ateis 
didesnis krizis, plėtosis bedar
bės, nei tokie Hooveriai, nei 
kiti nešelps alkanų, nei kūdi
kių, nei šeimynų, bet dar pra
keiksmą mes. Taip jau yra 
įvykę, ir taip, dar bus toliau, 
jei mes patys nesistengsime tą 
viską rimtai apgalvoti visame 
kame.

Kitų Storpilvių Bėdos
Daugeliui kam žinoma, kai 

Detroitas nemažai yra apgy
ventas lenkų tautos žmonių.

(Tąsa ant 7-to pusi.)

Paranku... Saugu
TAUPO PINIGUS TAIP PAT!

Tai Paskutinis Žodis

Tai paskutinis 
švarume. Jums 
2-kvortė dėžė

patogume, 
žodis pieno 
asmeniškai
ateina nauja. Kada ji tuš
čia, numeskite. Nei plaut 
nei grąžint bonkų. Taupo 
vietą šaldytuve. Zovieskinis 
dangtelis vėl stipriai užsi
daro. Apsaugo švarumą. Ir 
jūs sutaupote po l’/fcc ant 
kiekvienos kvortos.

Apie Fordo Dirbtuves
vasario 8. d. Fordo dirb- 

darbininkai pradėjo 
po keturias dienas sa-

Pradedant mažiaus 
tūluose skyriuose pa
tikras pragaras, kaip

v.“Išdykusios Pačios 
los wilkes-barrieciai 
manęs, kaip man patiko jų lo
šimas Scrantone 31 d. sausio. 

. Turiu pasakyti, , kad man 
•labai patiko, nors truputį tu
riu pastabos Juozui Rimkui, 
fabriko darbininkui, kuris vi
sam lošime nudavė girtu, o pa
gal visą veikalą atrodo, kad 
jis turėjo būt blaivas, nes 
“pėdę” pačiai atiduodavo ne- 
praplėštą, o ypatingai, kada 
pati pabėgo, ir jis buvo par- 
šauktas namo iš darbo, tai ne
turėjo visai miduot girtu, bet 
šiaip sau piktu. Bet vis tiek 
lošė gerai. Kas liečia kitus 
artistus, tai, mano nuomone, 
jau geriau nesuvaidins nė 
Charlis Chaplinas. Visi savo 
roles atliko labai gerai.

Dabar kyla klausimas, kaip 
artistai buvo užganėdinti ? 
Mat, jiems patiems reikėjo 
susitaisyt scenerijas, o sveti
moj vietoj tai niekas nežino
ma. Mes prisipažįstam, kad 
pas mus nebuvo gero susita
rimo komiteto tarpe, kad vis
ką pilnai prirengt. Bet dėkui 
svetainės prižiūrėtojui, o vė
liau ir parapijos komitetui, 
galop viską susitvarkėm. ir lo
šimas pavyko gana gerai. .

Pelno atliko apie $37, o gal 
bus biskį ir daugiau.

—o—
Lietuvos 22 metų nepriklau

somybės sukaktis bus apvaikš
čiota labai iškilmingai Jermyn 
viešbutyj. Daugiausiai darbuo
jasi lietuvių draugijų sąryšio 
pirmininkas Petras Pestinikas. 
Principialiu kalbėtoju bus Lie
tuvos konsulas adv. Antanas 
Shaljiia. Taipgi kalbės “Gar
so” redaktorius J. JZujus ir ki- 
tfi vieliniai kąlbėtoai.
•/Kaip pirmiau buvo minėta 
apie koncertinę programą, kad 
Valukas dainuos su Surdoku, 
tai tas bus pakeista. Vietoj 
Surdoko, dainuos St. 
kas iš Shenandoah'.

Nepamirškit 18 d. 
2 vai. po pietų, visi 
į Jermyn Kotelį.

Korespondentas.

Su 
tuviu 
dirbti 
vaitėj.
dirbti, 
sidarė 
patys Fordo vergai išsireiškia. 
Nuo minutos iki minutos, turi 
stovėti prie darbo, bosai ir vi
sokie šnipeliai aktyviai tėmi- 
ja darbininką ir dėl mažiau
sios priežasties pavaro iš dar-‘ 
bo. Fordo bosams ir gaujai 
šnipų dabar stovi prieš akis 
didelis, autoritetas. Mat, ne>- 
paprastas ir staigus Ameriko
je reakcijos padidėjimas ir 
Roosevelto valdžios pasuki
mas linkui Wall Stryto, pa
statė jų kuodą dar augščiau! 
Jie turi tą planą, kad jau ne
bus galima suorganizuoti CIO 
unijos. Neveltui Fordas atima 
savo išduotus užsakymus au
tomobiliams dalis daryti iš 
mažesnių dirbtuvėlių, kurios 
yra po CIO unijos kontrole.

Čia Fordo planas yra iš
traukti darbus ir pakenkti 
CIO unijai ir jos darbinin
kams. Bet tas neilgam. For
do darbininkams be jokios 
atodairos reikia stoti į CIO 
uniją ir ginti savo teises, už 
panaikinimą nežmoniškos sku
bumo sistemos, už didesnį 
mokestį, kovoti iki bus pripa
žinta unija Fordo dirbtuvėje. 
Ir jūs, Fordo darbininkai, pa
matysite, kad bus galima tuo
met prieiti prie geresnių sąly
gų, prie abelno pagerinimo 
šeimyniškos būklės,

Apsižiūrekim, Ką Darom!
Gal nei vienam mieste tiek 

nėra įniršę reakcionieriai, 
kaip Detroite! Kaip tik prasi
dėjo CIO unijos Veikimas ir 
pasidarė U.A.W. unijos cen
tras, tai automobilių baronai 
ir visi kiti industrijos magna
tai neriasi, iš kailio. Jie viso
kiomis agitacijomis ir per 
spaudą nuodija darbininkų 
protą, čia pasėta Hooverio 
sėkla rinkti aukas Suomijos 
baltagvardiečiams daro jiems 
neblogą gišeftą/Todėl jie įsi
taisė centrą vienam iš bran
giausių Detroite viešbučių, 
Book Cadillac Hotel. Nori, 
kad ir darbininkai ten'Suneš
tų-aukas. Bet tas automobilių 
viešpačiams nesiseka, tai var
toja kitokius būdus. Miesto 
gatvekariai iškabinėti korto
mis4 ir stambiosios krautuvės, 
su užrašu: “Let’s Help Fin
land” Na, jau ir maisto krau
tuvėse, kaip kad Supper Mąr-

JEIGU BORDEN’S, TAI TURI BUT GERAS!

Pirmos ir paskutinės mintys 
lai būna apie juos, kurie ko
vojo ir kovos už laisvę mūsų 
visų.'

16-ta vasario minėdami ne
priklausomybės dieną, nepa
mirškime ir savo brolių... Aš 
manau jums visiems supranta
mas tikslas. Jų tikslas—siekis 
turi būti ir mūsų susipratusių, 
lietuvių tikslas. Kaip nors pa
dėkit jiems, nes jie labai rei
kalingi pagelbos.

Vietoje, ką renkame ginklų 
fondui ar Vilniaus pabėgė
liams šelpti, kurie tų pinigų 
nematė ir nematys, nes jais 
pasinaudos kiti. Pinigai eida
mi per rankų rankas ištirps. 
Tad geriaus rinkim darbinin
kams kalėjimuose pustantiems 
ir stengkimės juos kaip ga
lint greičiau iš ten išvaduoti. 
Nes daugelis yra silpnos svei
katos, negalės ilgai ištverti. 
Tieskime jiems skubiai pagel
bos ranką. Nes jie šaukiasi 
gelbėti.

Tegu 16-to Vasario nepri
klausomybės minėjimas pra
eina gražiai, sutartinai Ame
rikos, lietuviuose!

Kuzmic-

B. S.

Gal ne visiems ji buvo mie
la ir yra brangi/ Ąš tai ti
kiu. . .Ne vienam gal teko ap
leisti tėvynę dėl sunkios ten 
būklės — negalėjimo pragy-. 
venti. žinoma, atsirado ir to
kių, kurie prakeikė ją išva
žiuodami Amerikon. Nes buvo 
ji ne maloni motina, kaip 
daugumas tėvynę vadina, bet 
žiauri pamotė, šiandien dau
gumas turbūt nenori prisimint 
Lietuvos, nes tenais vargingai 
gyventi teko. O čia jiems yra 
kur kas geriau gyvefiti. Turi 
geresnes pragyvenimo sąly
gas, nors ir ne labai ką daug 
uždirba.

Visgi kaip ten bebūtų, mes mirškime mes jų niekuomet.

London. — Anglų Darbo 
Partijos Taryba atsišaukė, 
kad žmonės kuo daugiausiai 
ir kuo greičiausiai dėtų au
kas senąjai Suomijos val
džiai.

NUKIRSTAS NAZIŲ 
ORLAIVIS^

London.
glų lėktuvai penkis kartus 
susikirto su bombiniais vo
kiečių orlaiviais, kurie už
puolė Anglijos laivus. Vie
nas nazių lėktuvas nušautas
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Kalbės
Rojus 
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Kiekvieną sukatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

ir 
ir 
18

pasižadėjo pa
mušų organiza- 
spaudą.

CONN. VALSTIJOS 
KOMITETŲ NARIŲ

ar 
iš-

akių 
op- 
val.

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y

pro- 
920 
bus

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508

su peiliais ir 
rodos, bijodami, 
turkės nuo stalo

PHILADELPHIA, PA.
Birutės kliubas rengia kortų 

bingo parę su gerais užkandžiais 
alučiu. Įvyks sekmadienį, vasario
d., 2 vai. po pietų, po antrašu 1009 
Jackson St. Geriausiem lošėjam bus 
duodamos dovanos. Prašome lietu
vius paremti šį Birutės kliubo mote
rų pirmą šių metų parengimą. Kliu- 
bietės dirba nuoširdžiai ir yra ver
tos visų paramos. •— Kom. - (39-41)

paaukavo $50, 
pelną kliubo

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.

nariai dalyvaukite. — J.
(39-41)

garbės drau- 
kad jie, žmo- 
turėdami gra-
(namą)

“Laisvės” Ko'resp.

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi

ja rengia kazyrių parę (Card Par
ty). Bus šeštadienį, 17 d. vasario. 
155 Hungerford St. Visi yra kviečia
mi dalyvauti;'gausite užkąsti ir išsi
gerti. Įžanga 50c. — J. K. ; (40-41)

vakarienę, prasi-

473 Grand St. Brooklyn, N. Y
Prie R. K. O. Republic Teatro

bėgančių reikalų
svar- i

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

Velionio moteris Alisė 
šeima kviečia gimines ir drau
gus atsilankyti į šermenis.

STANLEY MISUNAS
Savininkas

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

BALTIMORE, MD.
Laisvės pikniko rengimo komisi

jos susirinkimas įvyks vasario 19 d., 
7:30 v. v. pas drg. Juškauskus, 1152 
Cleveland St. Būtinai visi komisijos J

Stanys,

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, vasarą 18 d., Lietuvių 

Svet., 29 Endicott St., įvyks svarbi 
paskaita, kurią duos Daktaras F. 
Barysas, vienintelis lietuvių 
gydytojas, baigęs chemijos ir 
tholmologijos mokslą. Pradžia 3 
po pietų. — Kom. (39-40)

turėsime apart 
diskusijas, rašybos ir kitais 
biais klausimais. — Valdyba.

(38-40)

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis,—Savininkas
Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujet Sts. 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patrye Barberial

-• .'-v

DETROIT, MICH.
Detroito, Raščjų Ratelio narių 

. sirinkimas įvyks šeštadienį, vasario 
aukas'17 d> 7:30 v- v-> Draugijų Svet.,! 

4097 Porter. Šis susirinkimas bus 
labai svarbus, todėl malonėkite visi

Penktad., Vasario 16, 1940 Septintas puslapis

Bostono ir Apielinkes Žinios
Serganti LDS 62 k p. nariai 

ir Laisvės” skaitytojai:
Elzbieta čeikienė, 
506 E. Broadway;
Rapolas Chuberkis, 
1426 Columbia Road;
Augustinas Dambrauskas, 
31 Richfield Road;
(Arlington, Mass.)
A. Petriką,
311 W. 3 St.;
Draugė Kavoliunienė,
111 Bovien St.;
P. Antanuk,
21 Gold St.
Draugai ir draugės, aplan

kykite šiuos draugus ir drau
ges. Jie yra mūsų geri drau
gai. Kada esame sveiki, dir
bame, tai nepamirškime tų, 
kurie serga. Aš linkiu nuo sa
vęs, kad visi greitai pasveik- 
tumėte ir vėl stotumėte prie 
darbo.

“Laisvės” Skaitytojas.

nori naudotis šios šalies visais 
patogumais. Yra gandų, kad 
Washingtonas nepiliečiam su
varžys kelius patapt piliečiais. 
Mes patariame nepiliečiams 
pildyti aplikacijas be jokio 
atidėliojimo. Dabar nėra 
sunku.

Jei jūs mažai uždirbate 
neturite darbo, mes jums
duosime maisto bei drapanų 

j kortas, su kuriomis jūs būsite 
sušelpti.

Visais reikalais mes patar
naujame sąžiningai, neatsi
žvelgiant į jūs politines parti
jas bei religijas ir be atlygi
nimo.

Lietuvių Radio Korp. 
Programos:

Šeštadienio, Feb. 17 
grama per stotį WORL, 
kilocycles, 8:30 vai. ryte 
sekanti :

1. Dainininkė Elena Repšie
nė iš Cambridge.

2. Edith Repšiutė, iš Cam
bridge, pianistė.

3. Kalbės Dr. Jonas Repšis 
iš Cambridge tema “Ką val
gyti, kad būti sveiku.”

Programa iš Bostono į Lie

tuvą per stotį WORL ir trum
pų bangų stotį WRUL: Ne- 
dėlinė. reguliarė programa 
prasidės 9:30 iki 10:00 vai. 
ryte per stotį WORL, 920 ki
locycles. Nuo 10:00 iki 10:30 
vai. ryte įvyks programa nuo 
Bostono į Lietuvą per stotį 
WORL. Kas negauna stoties 
WORL ant savo radio, o turi 
trumpų bangų radio setą, gaus 
programą per trumpų bangi/ 
stotį WRUL, 15.13 megacik- 
lių, arba 19.8 metrų ilgumo 
banga, gyvenantieji bet kur 
Amerikoj, So. Amerikoj ir 
Kanadoje. Lietuvoj girdės 
11.79 megaciklių arba 25.4 
metrų.

Programoj dalyvaus svečias 
iš N. Y., Aleksandras Vasi
liauskas-, Franklin Vyrų Cho
ras iš Montello, vadovaujant 
Adolfui Krušui, šešios Birutės 
iš Bostono, smuikų kvartetas, 
smuikininkas solistas Longi
nas Buinis, Jr., pianistė Va
lentina Minkienė. Lietuvą ir 
vilniečius sveikins Bostono lie
tuvių konsulas, adv. A. šalna.

Steponas Minkus, 
garsintojas.

Visiems Svarbūs Pranešimai
žinyčios Patarnavimo Ofi

sas buvo uždarytas iš priežas
ties Ministerio B. F. Kubiliaus 
sunkios ligos. Dabar visi yra 
prašomi ateiti su reikalais: 2 
Atlantic Stį, So. Boston, Mass., 
valandose nuo 4 iki 
karuose, ir subatos 
2 valandos.

Dabartiniu laiku 
kreiptis sekančiais reikalais:

Jei da neišpildėte Income 
Taksų blankas, mes išpildome 
jas. Visi algų ėmėjai bei biz
nieriai, pagal įstatymus, pri
valo jas pildyti. Visos blankos 
turi būti valdžios ofise kovo 
(March) 15 d. Yra bausmė, 
jei kas apsilenkia su tuo įsta
tymu.

Jei Jūs davėte prašymą 
Bostono miesto Asesoriams 
numažinti jūsų namų taksas, 
ir jie atmetė jūsų prašymą, 
jūs turite teisę kreiptis į 
Mass. Valstybės Taksų Ape
liacijos Boardą, ir jie tankiai 
pagelbsti namų savininkams. 
Jūs da turite 40 dienų laiko 
tai padaryti. Nesivėlinkite! 
Mes pagelbstime paduoti for- 
mališką prašymą Valstybės 
Boardui.

Jei tau yra sunku patapti 
šios šalies piliečiu, mes praša
linsime tuos sunkumus, ir pa
dėsime jums išimti pilietiškas 
popieras. Yra svarbu, kad visi 
lietuviai liktą piliečiais, jei

nepamirškite ateiti vasario 17 
d. toj pačioj salėj, 376 Bro
adway. Paminėsime 22 metų 
Lietuvos n e p r i k lausomybę. 
Pasišoksime, pasilinksminsi
me visi šurum'-burum, ir už 
tą visą jums kainuos tik 25c. 
įžangos.

Sekmadienį, 18 d. vasario, 
Lietuvių žinyčioj, 2 Atlantic 
St., turėsime prakalbas, su 
muzikale programa. 
“Laisvės” redaktorius 
Mizara. Prakalbas
bendras frontas. Įžangos ne
bus.

Visokios Žinios
Vasario 4 diena So. Bostono 

j biznieriai turėjo vakarienę, 
žmonių buvo pilna St. Omar 
salė. Vakarienė buvo gera, 
iviuzikalę programos dalį pil
dė dainininkai J. Sabaliaus
kas ir Ig. Kubiliūnas. Kalbė
jo Lietuvos garbės konsulas 
Šalna ir kiti.

Tostmasteriu buvo A. Kup
stis, ir visą tvarką vedė gra
žiai. Bet biznio biznieriai ne
padarė. Kiek teko patirti iš 
komisijos raporto, tai—skylėj. 
Bom biznis.

Beje penktadienio vakare, 
Ford Salėje, 15 Ashburton 
Place, Boston, kalbės garsus 
laikraštininkas ir geras kalbė
tojas drg. J. Spivak, temoje: 
“Kunigas Coughlin ir krikš
čionių frontas”. Įžanga 25 
centai. Tikiėtą galite gauti 
drg. Bolio Studijoj.

Kazalio Mataušis.

Kubiliūno Radio Programa
Nedėlioj, vasario 18, iš 

WCOP stoties, 1120 kc., pra
sidės 8 :30 ryto. Programą pil
dys dainininkė Ona Mineikiu- 
tė, pianistė V. Bubliauskaitė 
ir Frank Petraitis Rhythm 
Kings Orkestrą.

Philadelphia, Pa.
Mirė Juozapas Krivida va

sario 13 dieną. Gyveno 1520 
So. 2nd St. Turėjo 59 metus 
amžiaus. Senas “Laisvės” 
skaitytojas. Pašarvotas Jos. 
Kavaliausko laidojimo kam
bariuose, 1439 So. 2nd (Fu
neral Parolors). Laidotuves į- 
vyks subatoj, 2 valandą po 
pietų. Bus palaidotas Oakland 
kapinėse.

Velionis paliko moterį 
Alice, vieną sūnų ^Prancišką, 
dvi dukteris — Marijoną ir 
Oną, du broliu — Antaną ir 
Simoną ir vieną seserį Mari-

Vasario 11 d. Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliubas, toj 
pačioj St. Omar salėje, turė
jo nepaprastai gražų bankie- 
tą, pagerbimui drg. Kežių, jų 
25 metų vedybinio gyvenimo 
proga. Svečių buvo pilnutė
lė salė. Vakarienė buvo la
bai skani, kurią pagamino 
mūsų profesijonalis šefas drg. 
Jankus. Jam pagelbėjo gas- 
padinės draugės Žukauskienė, 
Šukienė ir Pešinienė. Prie sta
lų gyvai gražiai švaistydamo- 
si patarnavo draugės Kirk- 
liauskaitės ir Olga šukiutė. Iš 
vyrų daug patarnavo—drg.
žeimis, Likas, Pilvinis, Vit-!joną Czekauskienę 
kauskas, Stukas ir kiti. Varde 
kliubo visiems širdingai ačiū.

Tostmasteriu buvo drg. Bo- 
lys. Svečiams susėdus, pasiro
do ir “jaunavedžiai.” Visa 
publika pasitinka juos griau
smingais aplodismentais. Bo- 
lys, paaiškinęs tikslą vakarie
nės, pakviečia draugą Saba
liauską dainuoti. Jis su gra
žia ir tinkama daina prade
da programą. Jam akompa
nuoja Valentina Minkienė. 
Dar jam bedainuojant svečiai 
jam “pritaria 
šakutėmis, 
kad jiems 
nepabėgtų.

Baigiant 
deda prakalbos. Kalbėtojų bu
vo daug, ir visi kalbėjo ge
rai, suteikdami 
gams Kežiams 
nės pasiturinti, 
žiausį palocių 
Bostone, o vistiek eina su dar
bo žmonėmis, ir daug prisi
deda prie palaikymo progre- 
syvio judėjimo. Kad ir šį pa
rengimą, jis pavedė kliubui ir 
magaryčioms 
ir visą likusį 
naudai.

Prie to, jis 
remti ir kitas 
ei jas ir mūsų

Bravo, draugai Kežiai! Už 
tai mes visi jumis gerbiame, 
ir velijam jums sulaukti auk
sinių vestuvių.

Po visų kalbėtojų, pirminin
kas perstato ir patį Kežį pa
kalbėti. Kežiui atsistojus, pa
sipila griausmingas rankų' plo
jimas. Kežys susijaudinb—iš 
džiaugsmo jam tik ašaros, 
kaip žirniai nuriedėjo per vei
dą ir atsisėdo, negalėdamas 
nei žodį tarti. Draugė Kežie- 
nė gi užsilaikė “šalčiau”, ir 
pasakė gražią ir tinkamą pra- 
kalbėlę.

Programą užbaigė daininin
kai, Ig. Kubiliūnas (jam ak
ompanavo draugė, Gicutė) ir 
J. Sabaliauskas, sudainuoda
mi daug gražių ir tam vaka
rui .pritaikintiĮ dainelių. Va
karą užbaigėm su šokiais.

Vasario 14 dieną pasimirė 
Jonas Kasparavičius. Mirė 
Philadelphijos General Hospi
tal. Pašarvotas po num. 1607 
South Front St. Bus palaido
tas vasario 17, Šv. Kryžiaus 
kapinėse. Laidotuvėms pa
tarnauja graborius J. Kava
liauskas.

Helsinkis Daro Ablavas 
Prieš Raudonuosius 

Parašiutistus
Rovaniemi, Suomija.— 

Helsinkio suomių valdžia 
daro ablavas prieš parašiu
tistus, kurie iš Sovietų lėk
tuvų nusileido į Suomijos 
užfrontę. Policija krečia na
mus, auto-busus, traukinius 
ir automobilius; kiekvieno 
žmogaus reikalauja parodyt 
dokumentus, ar jis yra Hel
sinkio Suomijos gyvent^as.;

Nusileidę iš lėktuvų para
šiutistai esą iš Sovietų įga
benti suomiai komunistai 
arba Karelijos rusai, kurie 
moką kalbėt suomiškai ir 
atrodą kaip suomiai. Visi 
tie parašiutistai esą apreng
ti suomiškais kariniais dra
bužiais.

Dabar, garbingi sveteliai

Anot Helsinkio valdžios, 
tai parašiutistai vedą pro
pagandą prieš tą valdžią; 
stengiąsi sprogdinti geležin
kelių tiltus ir per savo tu
rimus radio įtaisus perduo- 
dą naudingas sovietinei ka
riuomenei žinias; kitais gi 
įtaisais jie pagauną ąūomių 
vadų pasikalbėjimus per te
lefoną ir perleidžią tuos pa
sikalbėjimus R a u d o n a jai 
Armijai.

-Man About Town-
(Continued from page 5)

Calling of Lithuanian clubs, we come 
upon such names as “The Bucket of 
Blood” and “Boom-Boom” as ap
plied to one of the clubs in Mc
Kees Rocks. Not far away another 
club lingers under the monicker of 
“Redwings.” It seems that no mat
ter where one may go i the actual 
name such as “Fraternal Lodge of” 
or “Association of Lithuanians” is 
pushed into the background. So 
it is also with the naming of Lith
uanian people. The name “Lithua
nian” has some usage here, but 
more common are such terms as 
“Hunky,” “Bluetail” and a wide 
assorting of others.

In every city and state, one sup
poses the same exists insofar as 
slang names are concerned. In Chi
cago we have the “Loogins,” in 
Massachusetts. 11we have ..tjię “Bun
nies” and in New York the “Lit
vaks,” but the. widest assortment 
of nėrt1ek'*in"imy opinion is used in 
and around Pittsburgh. Come around 
sometiriiė &nd tune in,

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
ELIZABETH, N. J.

Penktadienį, 16 d. vasario įvyks 
Bangos Choro pamokos ir susirin
kimas kaip 8 v. v. L. D. Prog. Kliu- 
be, 408 Court St. Mylintieji dainuo
ti yra kviečiami atsilankyti tą 
karą. — B. M. Sekr.

Mateiišas Simonavičius
x Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai,. geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

(Tąsa- nuo 6-to pusi.)

Lenkų šlėktos Europoj praga
nė valdžią, šiomis dienomis 
čia buvo vietinių lenkų, žino
ma, tokių pat šlėktų, gedulin
gos dienos.

Buvo atvykęs “atstovas” ko
kios tai lenkų naujos “val
džios,” bet ne iš Lenkijos, ale 
iš Francijos (Paryžiaus). To
dėl ir laikė savo misijas bran
giausiam viešbutyj Book Ca
dillac Hotel. Po visų ceremo
nijų, paleido į darbą savo 
agentus. Nuo tokių darbų ir 
lenkų kunigai neatsiliko. Jie 
pradėjo bastytis po visokias 
įstaigas, kurių tarpe neaplen
kė ir lietuvių. Renka i____
dėl kokios tai naujos lenkų1 
valdžios, nori atstatyti Lenki-į nariai ir narės dalyvauti laiku, nesį 
ją ant kitų kojų. Bet iš lietu
vių jie išgirsta visokių kompli
mentų, kad tai . buvo lepšių 
valdžia. Lietuviai jokios lenkų 
naujos “valdžios” neremia ir 
neduoda nei cento! Tuomet 
paleisti agentai eina užlanki- 
niais keliais, norėdami lietu
vius įtikinti sekamais žo
džiais: “Lenkijos žmonės ne
simeldė užtektinai, todėl jie 
ir prarado savo kraštą ir val
džią. Dabar jų nauja valdžia 
sudaryta iš gerų katalikų, tai 
busią ištikima žmonėms ir 
Dievui, tik reikia gausiai au
koti, melstis, jie viską pada
rysią, ir Lietuvą gelbėsią nuo 
bolševikų, nes ir jai pavojus.”

Nėra ką sakyti, tai tikri 
sorkininkai civilizuotam pa
saulyj ! Reiškia, lig šiol jie 
buvo atsidavę pačiam praga
ro Liuciperiui, bei Paryžiaus 
aristokratams," o kad* išplėšti 
iš tamsuolių centus, tai vėl 
vardan Dievo mulkina žmones 
ir dar įvairių tautų. Būkime 
susipratę, tegu storpilviai 
kreipiasi prie Romos Vatika
no papos. O mes su Lenkijos 
liaudžia kovokime bendrai už 
darbininkų reikalus ir savo 
teises.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

I Sekmadienį, vasario 18 d., 10 vai. i 
ryto, 774 Bank St., Waterburyjc,, 
įvyks suvažiavimas LDS, LMS ir 
LLD apskričių komitetų narių ben
dram apsvarstymui organizacinių ir 
veikimo reikalų, bei prisirengimui 
prie apibendrinto veikimo sekančiam 
sezone. Kviečiami atvykti visi mini
mų apskričių komitetų nariai. Taip-1 
gi kviečiame ir kolonijų veikėjus, 
dalyvauti. — A. Taraška, LDS 
Sekr. (38-40)

DETROIT, MICH.
Atydai ALDLD 52 kp. nariams.

Susirinkimai šios kuopos perkeliam^ 
iš vieton trečią šeštadienį kiekvieno5 
mėnesio, 7:30 v. v., bus laikomi 
trečią sekmadienį kiekvieną mene- Į 
sį, 1:30 vai. po pietų, tuoj pačioj,JĮ 
svetainėj, 4097 Porter St. Sekantis i _ 
susirinkimas įvyks vasario 18 d. 1 _ 
Prašome narių dalyvauti. — P. Gy-ĮjįZ 
vis, rašt, (39-40) i r

660 Grand Street Brooklyn, N. Y,
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Oi VIENATINIS LIETUVIŠKAS
i'iri /--v

SU*. KABARETAS

penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name

Tel. Stagg 2-0783.
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. L eV AN J A E. LeVANDA
(Tėvas ir sūnus Levandauskai)

UNDERTAKER

(Qffice Phone Inside Phone
EVergreen 8-1090 EVergreen 4-6485

FLUSHING
............... ... . J ij J'l.iOU <)<:■

Russian ^ Turkish Baths, Inc
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber 

Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c.
SPECIAL RATES PER WEEK 

----------------------- ■—t,----- ---------------—-
LADIES’ DAYS

Mon. and Tues, from 12 a. m. to •
11 p. m. After^lyp. m, for gents

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 

Stin. all day and night

Mokyklos Baigimo Specialai
Mokyklos baigimo žiedai 
Riestiniai laikrodėliai 
Rožančiai

$3.00 ir aukštyn
$2.00 ir aukštyn
$1.00 ir aukštyn

nuo $1.50 augštyn

Visi Laikrodžiai Garantuoti

W«»-THIN

fe T*
VIRGINIA'S

$29.7 5

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

Visi daimon^ai Melsvi- 
balti ir pertekto

Fontaninlų plunksnų 
ir paišelių setai. 
Žemos kainos ir 

garantuoti.

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON
JEWELER 

701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. 
Bet. Graham & Manhattan Aves.

įsteigta 1892 TeL sta«« 2-2173
ft?



Aštuntas puslapis

NewYorko^^fcrZlnlor
Pasmerkė Ispanijos 
Veteranų Puolikus

Federalės valdžios agentų 
užpuolimas ant Abrahomo 
Lincolno Brigados veteranų 
centro, 55 W. 42nd St., iššau
kė audrą protestų iš populia- 
riškų rašytojų ir artistų. Cen
tras jau gavo laiškus nuo Paul 
Robeson, Jay Allen, Ernest 
Hemingway, Vincent Sheean, 
Elliot Paul ir daugelio kitų. 
Allen savo laiške klausia:

“Kaip jie gali taip pasielg
ti su jumis ir tuo pat kartu 
užgirt ir akstint surašinėjimą 
liuosnorių Suomijai?”

Susidaręs žymių žmonių ko
mitetas šaukia masinį protes
to mitingą šį vakarą, vasario 
16-tą, Steinway Hall, 113 W. 
57th St., N. Y. Tarp šaukėjų 
randame Dr. Barsky, didvy
rišką brigados operacinį dak
tarą; Upton Sinclair ir Louis 
Bromfield, novelistus; Joseph 
Gollomb, šnipiadų aprašinėto
ją: George Seldes, kuris laik
raščių leidėjams sukelia daug 
galvoskaudžio iškėlimu aikš
tėn skandališkų dalykų; Mrs. 
Seldes, Dashiell Hammett, 
Muriel Draper, prof. Alexan
der Lehrman, Dr. Mary Woo
ley, David McKelvy White ir 
daugelį kitų.

Mitinge kalbės William 
Blake, novelistas; Irving 
Schwab, veteranų advokatas; 
Gerald Cook, veteranų nacio- 
nalis sekretorius, kuris smulk- 
meningai nušvies patį užpuo
limą per J. Edgar Hooverio 
agentus.

Teisia Kaltinamą 
Abortų Rakete

Brooklyno Aukščiausiame 
Teisme dabar tęsiasi byla d-ro 
A. M. Ditchik, newyorkiecio 
dentisto, kuris yra kaltinamas 
buvus kolektorium taip vadi
namo “apsaugos” donio iš 
aborcijomis užsiimančių dak
tarų. Kaip liudijo keli asme
nys, jisai iš d-ro Louis Duke, 
551 Bedford Ave., taip esąs 
iškolektavęs $47,500 per eilę 
metų.

Dr Duke tačiau tas neišgel
bėjo, vienai pacientei mirus’, 
1938 metų rudenį, jis tapo 
areštuotas ir dar tebėra po 
teismu.

Marcantonio Kalbės 
Brooklyn e

Brooklyniečių rengiamam mi
tinge protestui prieš “Scottsbo
ro teisdarybę’ Brooklyne—nu
teisimą jauno negro John 
Williams’o kaltinimu, kuriAm 
neturėta gana parodymų—, 
pasižadėjęs kalbėt kongres- 
manas Vito Marcantonio. Ka
dangi pareigos Washingtone 
neleidžia ilgai gaišuoti kelyje’, 
tai jis atskrisiąs orlaiviu. Bus 
ir kiti kalbėtojai.

Prakalbos įvyks šį penkta
dienį, Kedron Hali, 8645 18th 
Avė.

Daug Žmonių Turi i 
Silpnas Akis i

Du šimtai vyrų buvo Mi
tchel Field ofisui pareiškę 
norą įstot Armijos Orlaivynan 
lavintis skraidymo. Iš 200 ap- 
likantų, 124 buvę išravėti dėl 
įvairių fizinių trūkumų ir di
džiuma iš jų atstatyti dėl 
trūkumų regėjime.

F. Schwaner, 42, pereitą 
rudenį išsisukęs nuo kalėjimo 
pažadu nebeskleist beverčių 
čekių, šiomis dienomis vėl at
sidūrė- teisme ir sulaikytas 
“džiūrei.”

<

“Laisves” Bazaro Žinios

Tirs Vaikų Sveikatą
New Yorko Workers Al

liance skelbia sveikatos egza
minus bedarbių vaikams. Jų 
bendros pasekmės bus rapor
tuojamos viešai, o atskirų vai
kučių tėvams bei globėjams 
suteikta jų vaikučių sveikatos 
rekordai ir patarimai, kas da
ryti gelbėjime tų, kuriems pa- 
gelba reikalinga. Už egzami
nus nieko nereiks mokėti.

Tarpt., Darbininkų Ordinas 
pagelbės bedarbių organizaci
jai tame darbe.

Daktarai-specialistai - den- 
tistai egzaminuos vaikus vasa
rio 16-tą nuo 3:30 po piet ir 
vasario 17-tos rytą, 88 Clin
ton St., N.'Y. šešt. rytą taip 
pat bus egzaminai ir 49 E. 
12th St., N. Y. Gi kovo 3 ir 
10-tą toki egzaminai bus 307 
E. 25th St., N. Y.

Alliance planuoja ateityje 
įsteigt tokius egzaminus kas 
mėnesį. Tuo reikalu užvesta 
pasitarimai su gydytojais, kad 
jie aukotų savo patarnavimus.

Surinktus davinius Alliance 
panaudos kovai už geresnį 
aprūpinimą bedarbių. Bedar
bių organizacijos nacionalė 
demonstracija kovo 16-tą iš
kels tuos faktus ir visu griež
tumu pareikalaus pagerint be
darbių vaikų sąlygas, dėl ku
rių blogumo daugelis vaikučių 
dabar kenčia įvairius fizinius 
trūkumus.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

(Pabaiga)
Tik bazarui prasidedant 

paskambino į “Laisvės” ofisą 
Vincas Karlonas, kuris turi 
Bar & Grill biznį, užvarytą 
Logan. Bar & Grill, 61f28 
Grand Ave., Maspeth, N. Y. 
Ten taipgi yra puiki salė su 
gera virtuve, tinkama vestu
vėm, parėm ir baliam. Prane
šė per telefoną, kad pas jį 
niekas nebuvo paprašyti dova
nų bazarui. Prašo atvažiuot 
pasiimt dovanų. Nuvažiavus, 
davė kvortą geros degtinės, 
bonką vyno ir $1 pinigais.

Stripeika iš Elizabeth atve
žė 8 kvortines borikas degti
nės ir kitokių daiktų. Atvyko 
net tryjėse: Čiurlienė, Virvi- 
čienė ir Stripeika, jie visi va- 
jininkai.

Kuzmickas iš Shenandoah, 
Pa., atvažiuodamas į bazarą, 
atvežė 4 bonkas degtinės. O 
gražių daiktų jis atsiuntė 
anksčiau, apie kuriuos jau 
buvo rašyta.

PINIGAIS
Ant blankos sukolektuota 

per drg. P. Bečį iš Great 
Neck, N. Y.: A. Simokaitis, 
$1.50. Po $1: D. C. Kasmaus- 
kai, J. Urbonas, F. Griškevi- 
Čia, Ch. J. Laužaitis, O. Kli- 
maitienė, F. Lideikis, P. Be
eis. Po 50c: Mrs. Lypskienė, 
E. Marcinkevičienė, A. Lidei- 
kienė, J. Kupčinskas. Viso 
$10.50.

Ant blankos per drg. J. 
■ Stankaitienę iš Middle Vil
lage, L. L: Po 25c: J. Paju- 
jis ir J. Stankaitis. Anna Ti
tams, 15c. Viso 65c.

Per Eva Simans, iš Cleve
land, Ohio, surinkta ant blan
kos: Po $1: S. K. Mazan; Dr. 
J. N. Simans; Eva Simans, 
50c. Po 25c: W.z Gerbes ir 
Geo. Daminaitis. Mrs. Wara- 
nik, 10c. Viso $3.10.

Josephine Augutienė, Broo
klyn, aukojo $1, taipgi dirbo 
bazare.

J. Bertašius, Brooklyn, N. 
Y., $1.00.

DAIKTAIS
Per drg. V. šibeiką, iš 

Brooklyn, N. Y., ant blankos: 
William šibeika, bonką vyno; 
Veronika Šibeika, bonką deg
tinės; Dave’s Food Store, 340 
Roebling Street, maisto; Rob^ 
bins Pharmacy, 326 Roebling 
St., syringe; B. Israel, 326 
Roebling St., delicatessen; 
Harris, 326 Roebling St., (do
vana?) ir Gary Lee, 326 Roe
bling St., 25c.

Per drg. Anna Stakoff, iš 
Brooklyn, N. Y., ant blankos: 
valgomų daiktų krautuvė, Jo
seph Engelman, 804 Knicker
bocker Ave. ir Eldert St., 
Bushwick section, 2 svarai 
kavos, 3J/2 sv. miltų, 2 kenu- 
kai žirnių ir 4 oz. išpūstų ry
žių.

Per drg. J. Lazauskienę, 
iš Brooklyn, N. Y., ant blan
kos: J. Lazauskienė, 8 sv. 
frankfurters; . 'ZannenbAun, 
314 Johnson Ave., keną cocoa 
ir Jakaitis niro Seigel St., 4 
sv. kopūstų. •.

Drg. J. Stankaitiene, iš 
Middle Village, aukojo stal
tiesę.

Per drg. P. Bečį ant blan
kos surinkta iš Great Neck: 
M. Urban (drabužių krautu
vė) vyriškas pirštines ir mo
terišką “morning coat.”

J. Kriaučiūnienė, elektriki- 
nę lempą.

F. Marcinkevičia, 6 poras 
vyriškų pančiakų..

A. K. Talandzevičia, 12 
stiklų “jelly.”

A. Bečienė, 4 tuzinus sūrio 
pyragaičių.

Dėkojame visiems čia ir 
anksčiau minėtiems už aukas 
ir pasidarbavimą bazarui.

Iš stambiųjų dovanų baza
re laimėjo šie asmenys:

Chas-. šimanskas, 380 
Grand St., Brooklyn, tikieto 
No. 86, Bulovą watch (laikro
dėlį).

Čerkis (antrašo nepaduota) 
tikietas No. 25, Remington 
typewriter.

M. Sineus, 408 So. 2nd St., 
Brooklyn, tikietas No. 123, 
kitchen set.

Smulkesnių dovanų laimėji
mų buvo daug, s jų neskęlbia- 
me.

Kitiem miestam skirtas do
vanas laimėjo :

1- mą—Miss M. Lastauskas, 
686 Central Ave., Camden,’ N. 
J., tikietas No. 1288, Reming
ton Typewriter.

2- rą—P. H. Armun, 602 
Laurel St., Pottsville, Pa., ti
kietas No. 1929, radio-phono
graph j

3- čią—S. Martinka, 174 
Box, Parnassus, Pa., tikietas 
No. 1333, Bulovą watch (lai
krodėlį).

4- tą—Alphonse Šulskis, 32 
Lake Ave., Binghamton, N. 
Y., silverware (stalui setą).

5- tą _ Dot, 2132 W.,12th 
St., Phila., Pa., setą—plunks
ną ir paišelį.

Garmentiečiai Siekia 
Vieningos Unijos

Nežiūrint audringo oro, virš 
400 1LGWU 22-ro Lokalo 
eilinių narių pereitą trečiadie
nį susirinko į Webster Hali, 
N. Y., išgirst savo komiteto 
raportą iš pasitarimo su Zim- 
mermano grupe dėl įsteigimo 
unijoj Vieningos ir demokra
tiškos Veiklos apsaugot algas 
ir darbo Sąlygas; sulyg turimos 
sutArtieš — pra'vest‘'M sutartį 
gyveiiiman. ■Ul<' :

Isidore WisebeTg savo ra
porte nurodė, kad Zimmerma- 
no grupė visai nenori tais 
klausimais tartis, bet kelia vi
sokius- ' nesutikimus politikoj, 
reikalauja, kad unija užgin
čytų kiekvieną prieš Zimmer- 
maną ar jo grupę iškeltą kri
tiką komunistų spaudoj dėl 
paramos Mannerheimui, karo, 
ir kitais politiniais klausimais.

Weiseberg nurodė, kad uni
ja privalo primiausia aprūpint 
ekonominius — duonos ir 
druskos klausimus—, o kas 
liečia politinius klausimus ko
mitetui nėra reikalo disku- 
suot nei varžyt bent ką. Jis 
pareiškė, kad kiekviena gru
pė, kiekvienas asmuo unijoj 
turi teisę nepriklausomai mą
styti ir savo nuomonę skelbti.

New York kongresmanas T. 
H. Cullen, po pasikalbėjimo 
su prez. Rooseveltu, sakęs tu
rįs viltį, kad miestas gaus pa
ramos Battery-Brooklyn tune
lio statybai.

John Chasko, 18 m., kum
štynių mėgėjas, mirė išva
žiuojant iš garažiaus 4010 
Park Ave., kur jis dirbo trok- 
mano padėjėju. Priežastis ti
riama. -

Norėjo Nusižudyt
Du policistai per daugiau 

pusvalandį visaip atkalbinėjo 
75 metų moteriškę nuo šoki
kio nuo stogo 2620 Voorhies 
Avė., kur ji tik pereitą šeš-
tadienį pasisamdžius kambarį. 
Tuo pat laiku, policistai colis 
po colio slinko artin jos le- 
duoto stogo pakraščiu. Paga
liau, suėmė ją ir nugabeno 
Coney Island ligoninėn. Jinai 
atsisakius kalbėt, tik pasisa
kius esanti Mrs. Mary Anne 
Murphy ir kad ji neturinti 
draugų, niekas jos nenorįs.

MIRĖ

Jurgis Andrijauskas, 62 m. 
amžiaus, 265 Stagg St., Broo
klyne, mirė vasario 13 d. Pa
šarvotas namie. Laidotuvės į- 
vyks vasario 16 d.ų2 vai. po 
pietų, Cypress Hillš kapinėse. 
Laidotuvių pareigofn rūpina
si graborius M. P. Balius (Bie
liauskas).

Operos Name Koncertas 
Visuomenei

Pereito antradienio vakarą 
Metropolitan Operos name 
įvyko WPA koncertas, suruoš
tas kooperuojant majorui La- 
Guardijai. Įžangos buvo nuo 
25c iki $1.10. Kiekvienas ope
ros kampelis buvo užpildytas 
publika, nesimatė tuščių vie
tų, kas ne kartą atsitikdavo, 
kada įžangos kainos būdavo 
išgalimos tik turčiams, ne vi
suomenei.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau draugės, senyvos mo

ters apsivedimui. Turiu vieną duk
terį, 11 m. Aš esu 50 m. amžiaus. 
Dėl daugiau informacijų suteiksiu 
laiške. W. Barkausky, 274 S. Ame
rican St., Philadelphia, Pa.

(38-43)

REIKALAVIMAI
Reikalinga apysenė moteris dirb

ti prie namų darbo. Dėl daugiau in
formacijų, kreipkitės po antrašu: 
1626 E. 37th St., Brooklyn, N. Y.

(40-42)

PARDAVIMAI
Parsiduoda saldainių krautuvė, 

randasi šalę mokyklos. Aprūpinta 
pirkiniais ir gerais įtaisymais. Pra
šome kreiptis pas Anthony Dumbles, 
202 Leonard St., Brooklyn, N. Y.

(40-42)

Parsiduoda Bar ir Grill (aludė) 
už $2000. Renda $47 j mėnesi, yra 
keturių metų leastas. Vieta garu 
šildoma, randasi geroj apylinkėj. 
Pardavimo priežastis — mirtis šei
mynoj. Autumn Cafe, 324 Lincoln 
Ave., kampas Atlantic Ave., Brook
lyn, N. Y. (39-44)

“LAISVĖS” SPAUSTUVĖ
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

-Penktad., Vasario 16, 7940

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4 th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

DR. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avefiue

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. SOuth 8-1551

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. ¥.

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Dr.J.J.Kaškiaučius
Telefonas: Humboldt 2-7964

580 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
•

VALANDOS: 2—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Jieškotą Vagį Rado 
Išnetyčiu

Apie 3:30 ryto praeidamas 
pro auksoriaus krautuvę, ,580 
5th Avė., N. Y., policistas pa
stebėjo išmuštą langą. Jis nu
skubino pol. stotin raportuot. 
Iš ten pranešta krautuvės sa
vininkams. Ir vieni ir kiti su
gužėjo krautuvėm Apskaičia
vę, kad trūkstama apie $4,000 
vertybių. Pastatyta sargyba. 
Detektyvai per kelias valan
das jieškinėjo po krautuvę vi
sokių sau reikalingų žymių. 
Vėliau išėjo, palikdami tik 
du.

Tik apie 11-tą vai. prieš 
piet darbininkui prireiko ati
daryt po baru esamą kom- 
partmehtą, bet atidaręs greit 
atšoko, sakydamas, kad ten 
esąs lavonas. Detektyvai iš
traukė vos neuždususį 8^nių 
per tris pėdas didumo kom- 
partmente per virš 7 valandas 
ištūnojusį vagišių L' Kilimnik.

Nugabentas policijos stotin 
jaunas vagis sakęsis, kad jo 
žmona serga, du vaikai alka
ni ir desperacijoj pąpildęs šią 
blogdarybę.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių: paršam 

do automobilius ir karietas 
y-eselijoms, krikštynoms ir , 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y. j

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas 
ulfne Gaminam valgius ir 

t u r im e Amerikos 
Išdirbimo ir Impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Pasirašė Bilius
Majoras LaGuardia perei

tą aptradienį pasirašė bilius„ 
kuriais einant policijos ir gais- 
ragėsių department© tarnau
tojai'turės sumokei iš savo al-
gų c45* nuošimčius gausimos 
pėftšijos į pensijų fondą prieš 
pereinant•<ant -pensijos;1 Biliai 
įeta galibn- tubjau;( Lig šiol 
policistai mokėdavo^ pensijų, 
fondan 2 nuošimčiu, o gaisra- 
gesiai nieko nemokėdavo.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių

«
Iš senų padarau 
lūs i r krajavus 
n a u jus paveiks- 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMTLina 

BROOKLYN, N. Y.
Te!.: Glenmore 5-6191

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną, per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y

Vasario Mėnesio Išpardavimas!
NUŽEMINAME KAINAS ANT 30 NUOŠIMČIŲ

D. Schmidt, buvęs Queens 
Village pašte laikinu laiška
nešiu prieš šventes, teisme 
prisipAžinęs sumetęs rynon 
maišą laiškų, kad nereikėtų 
nešt. . .

------ $—iiį-------- /
Policistas Curtin teisme ap^ 

siverkęš teisėjui neleidus jį 
paleist po kaucija. Jis pasida
vė po nušovirilo savo žmonos 
pirmadienį. Curtin per 18-ka 
metų buvęs ištarnavęs policP 
joj ir turėjęs gerą rekordu.

Estate of

BARRY P. SHAUNS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Ave. 
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

•
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150 , 
Koplyčias suteikiam nemokamai

i visose dalyse miesto. ■.
Tėl. Virginia 7-4499 j

Parduodame {vairius rakandus labai nužemintomis kainomis.
Pasirinkimas didelis. *

BEDROOM SETS — PARLOR SETS 
STUDIO COUCHES—-KITCHEN SETS 

DINETTE SETS, MATRASAI IR SPRINGSAI

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

• ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
409 ir 436 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8451

r; ••'t >




